1.1 Tulolajikohtainen vakuuttamisen poikkeustilanne Tulorekisterissä (uusi)
Jokaiseen tulolajiin on liitetty oletus sosiaalivakuutusmaksujen maksamisesta. Jos tulo maksetaan
tulolajin oletuksen mukaisena, ilmoittaessa ei tarvitse ottaa kantaa sosiaalivakuutusmaksuihin.
Muutamissa tulolajeissa sosiaalivakuutusmaksujen perusteet voivat vaihdella saman maksajan
maksamana kulloisenkin tilanteen mukaan. Sosiaalivakuutusmaksun maksaminen voi perustua
esimerkiksi siihen, onko suoritus saatu palvelussuhteessa vai sen ulkopuolella. Seuraavissa
tulolajeissa sosiaalivakuutusmaksut voivat vaihdella:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

202 aloitepalkkio
210 kokouspalkkio
214 luentopalkkio
215 luottamustoimipalkkio
219 sairausajan osapalkka
226 työsuhteeseen perustuva osakeanti ja
233 voittopalkkio
308 hallintoelimen jäsenyydestä maksettu palkkio
310 henkilöstölle annettu rahalahja
315 muu henkilöstölle suunnattu veronalainen etu
317 muu luontoisetu
320 osakepalkkio
326 palkkio työsuhdekeksinnöstä
352 vakuutuspalkka
407 muista luontoiseduista peritty korvaus

Oletuksena näissä tulolajeissa on, että ne ovat joidenkin tai kaikkien sosiaalivakuutusmaksujen
alaisia, tai että ne eivät ole minkään sosiaalivakuutusmaksun alaisia. Alla olevassa taulukossa on
esitetty tulolajien oletukset vakuuttaminen.
Tulolaji

Työeläkevakuutusmaksun
alainen

Aloitepalkkio
Kokouspalkkio
Luentopalkkio
Luottamustoimipalkkio
Sairausajan osapalkka
Työsuhteeseen perustuva osakeanti
Voittopalkkio
Hallintoelimen jäsenyydestä maksettu palkkio
Henkilöstölle annettu rahalahja
Muu henkilöstölle suunnattu veronalainen etu
Muu luontoisetu
Osakepalkkio
Palkkio työsuhdekeksinnöstä
Vakuutuspalkka
Muista luontoiseduista peritty korvaus

Kyllä
Ei
Ei
Ei
Kyllä
Ei
Ei
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei

Työtapaturma- ja
ammattitautivakuutusmaksun
alainen
Kyllä
Ei
Ei
Ei
Kyllä
Ei
Ei
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
Ei

Työttömyysvakuutusmaksun
alainen

Sairausvakuutusmaksun alainen

Kyllä
Ei
Ei
Ei
Kyllä
Ei
Ei
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
Ei

Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei
Kyllä
Ei
Kyllä
Ei
Ei
Kyllä
Ei

Jos tulolajilla maksettu suoritus poikkeaa oletuksesta, tulorekisteriin ilmoitetaan Vakuuttamistiedon tyyppi tiedolla, onko kyseinen tulolaji vakuutusmaksun perusteena. Tieto annetaan erikseen jokaisesta tulolajista,
jota se koskee. Jos tulo maksetaan oletuksen mukaisena, tietoa sosiaalivakuutusmaksuista ei tarvitse
erikseen vahvistaa.

Tulorekisteriin ilmoitettavat Vakuuttamistiedon tyypit:
●
●
●
●
●

Sosiaalivakuutusmaksujen alainen (kaikki sosiaalivakuutusmaksut)
Työeläkevakuutusmaksun alainen
Sairausvakuutusmaksun alainen
Työttömyysvakuutusmaksun alainen
Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen

Tieto ”Sosiaalivakuutusmaksujen alainen” kattaa kaikki työnantajan ja työntekijän sosiaalivakuutusmaksut.
Tiedot ”Työeläkevakuutusmaksun alainen”, ”Sairausvakuutusmaksun alainen” ja
”Työttömyysvakuutusmaksun alainen” kattavat sekä työnantajan että työntekijän maksuosuudet.

1.2 Vakuuttamisen poikkeustilanteen asetus palkkalajille Fivaldissa
Vakuuttamisen poikkeustilanteen määrittely perustuu siihen onko palkkalaji määritelty vai ei kyseisen
vakuutuksen palkkalajin perusteeseen. Tässä suhteessa Fivaldiin ei ole tehty muutoksia, eli mikäli
palkkalajimääritykset ovat jo kohdallaan, Tulorekisterin takia Fivaldiin ei tarvitse tehdä muutoksia nyt. Mikäli
kyseessä on jokin yllä listatuista vaihtelevista tulolajeista, Palkkatietoilmoitusta luodessaan Fivaldi vertaa
tulolajin vakuutusoletukset (ks yllä) palkkalaskelmarivin palkkalajin määritykseen (ks alla) ja mikäli kyseessä
on vakuuttamisen poikkeustilanne, Fivaldi tulostaa kyseessä olevat tulolajin poikkeukset automaattisesti
palkkatietoilmoitukselle. Mikäli haluaa tarkistaa palkkatietoilmoituksen poikkeukset, xml-tiedosto on
ladattavissa erävälilehdellä.

Tarvittaessa voi tarkistaa yllä olevasta listasta että Fivaldin palkkalajit on yritykselle määritetty oikein.

1) Luodaan sisällöllisesti identtiset palkkalajit oletuksen mukaiseen ja vakuuttamisen poikkeustilanteen
mukaiseen maksamiseen

2) Linkitetään palkkalajit tulolajiin kappaleen 6.3 mukaan (dokumentti: Tulorekisteri-toteutuksen muutokset
Fivaldi palkanlaskentaan 12/2018)

3) Käydään läpi vakuutuspalkkalajien (Työeläkevakuutus, Sairausvakuutus, Työttömyysvakuutus ja
Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus) prosentin perusteen määritykset

a) Tulolaji on oletuksena kaikkien vakuutusten alainen
●

Kun tulolaji on oletuksena kaikkien vakuutusten alainen, palkkalajin tulee olla mukana
vakuutuspalkkalajien prosentin perusteessa.

●

Vakuuttamisen poikkeustilanteen ilmoittamiseksi (ei ole vakuutuksen alainen) luodaan palkkalaji,
joka lisätään poikkeukseksi vakuutuspalkkalajien prosentin perusteeseen.

Seuraavassa kuvassa on esimerkkinä Aloitepalkkio palkkalaji.
●

Aloitepalkkio palkkalajit ovat Rahapalkat osassa.

●

TyEl palkkalajin prosentin perusteen määrityksen mukaan rahapalkka osan palkkalaji kuuluu
prosentin perusteeseen, ellei sitä ole lisätty poikkeuksiin.

●

Kuvassa poikkeukseen on lisätty vain palkkalaji Aloitepalkkio poikkeus.

●

Oletustapauksessa tulonsaajalla käytetään siis palkkalajia ”Aloitepalkkio” ja vakuuttamisen
poikkeustilanteessa palkkalajia ”Aloitepalkkio poikkeus”.

●

Tällöin palkkalaji “Aloitepalkkio” on mukana vakuutusten prosentin perusteessa, kuten on tulolajin
oletus. Palkkalaji “Aloitepalkkio poikkeus” sen sijaan ei tämän määrittelyn mukaisesti ole mukana

vakuutusten prosentin perusteessa ja sen takia Fivaldi lisää automaattisesti vakuuttamisen
poikkeustilanne tiedot palkkatietoilmoitukseen.

b) Oletuksena ei ole minkään vakuutusten alainen
●

Kun tulolaji ei oletuksena ole minkään vakuutusten alainen luodaan palkkalaji, joka lisätään
poikkeukseksi vakuutuspalkkalajien prosentin perusteeseen.

●

Vakuuttamisen poikkeustilanteen ilmoittamiseksi (vakuutuksen alainen) luodaan palkkalaji, jonka
tulee olla mukana vakuutuspalkkalajien prosentin perusteessa.

Seuraavassa kuvassa on esimerkkinä Kokouspalkkio palkkalaji.
●

Kokouspalkkio palkkalajit ovat Rahapalkat osassa.

●

TyEl palkkalajin prosentin perusteen määrityksen mukaan rahapalkka osan palkkalaji kuuluu
prosentin perusteeseen, ellei sitä ole lisätty poikkeuksiin.

●

Kuvassa poikkeukseen on lisätty vain palkkalaji Kokouspalkkio.

●

Oletustapauksessa tulonsaajalla käytetään siis palkkalajia ”Kokouspalkkio” ja vakuuttamisen
poikkeustilanteessa palkkalajia ”Kokouspalkkio poikkeus”.

●

Tällöin palkkalaji kokouspalkkio poikkeus on mukana vakuutusten prosentin perusteessa ja sen
takia tämän yhteydessä Fivaldi lisää automaattisesti vakuuttamisen poikkeustilanne tiedot
palkkatietoilmoitukseen. Palkkalaji Kokouspalkkio ei ole mukana vakuutusten prosentin perusteessa
kuten on tulolajin oletus.

c) Oletuksena on osin vakuutusten alainen
●

Kun tulolaji on oletuksena vain yhden vakuutusten alainen, luodaan palkkalaji joka on mukana tämän
yhden vakuutuksen perusteen prosentissa. Muiden vakuutuspalkkalajien prosentin perusteeseen
tämä palkkalaji lisätään poikkeukseksi.

●

Vakuuttamisen poikkeustilanteen ilmoittamiseksi luodaan palkkalaji joka on poikkeuksena tämän
yhden vakuutuksen perusteen prosentissa. Muiden vakuutuspalkkalajien prosentin perusteessa
tämä palkkalaji on mukana.

d) Mikäli tarvitaan muita vakuuttamistietojen yhdistelmiä, ne tehdään vastaavasti perusteen prosentin
määrityksillä.

4) Palkkalaskelmalla käytetään tilanteen mukaista palkkalajia, jolloin tulolajin vakuuttamisen
poikkeustilanteet nousevat tarvittaessa automaattisesti palkkatietoilmoitukselle.

