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MYEL-vakuutukseen kuuluu myös
Osakeyhtiöstä vakuutetaan yrittäjä, jos
• toimintaa verotetaan maatilatalouden tuloverolain, (MVL) mukaan
• yrittäjä on hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja tai
muutoin määräävässä asemassa
• yrittäjä omistaa yksin yli 30 % osakkeista tai niiden tuomasta äänimäärästä
tai
• yrittäjä omistaa puolison tai samassa taloudessa asuvien lasten tai
vanhempien
kanssa yli 50 % yhtiön osakepääomasta tai heillä on yli 50 % osakkeiden
kokonaisäänimäärästä
• yrittäjällä itsellään on ainakin yksi osake.
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Sosiaaliturvan järjestäminen erilaisissa osakeyhtiöissä

Toiminnan
verotus

Osakkeita
yli 50 %
puolison ja
perheenjäsenten
kanssa

Osakkeita
yli 30 %
itsellä

Osakkeita yksin
30 % tai alle
taikka puolison
ja perheenjäsenten
kanssa 50 % tai
alle, maksetaan
palkkaa

Kuten
edellä,
mutta
palkkaa
ei makseta

MVL

MYEL+MATA

MYEL+MAT
A

TyEL ja TyTAL

Ei mitään

EVL

YEL+TyTAL

YEL+TyTAL

TyEL ja TyTAL

Ei mitään

MVL ja EVL

MYEL+MATA
YEL+TyTAL

MYEL+MAT
A
YEL+TyTAL

TyEL ja TyTAL

Ei mitään
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Esimerkki 1
Maatilalla työskentelevät Liisa ja Kalle ja heillä on tästä MYEL-vakuutus.
Maatila yhtiöitetään. Osakkeet ovat puoliksi molemmilla, Kalle on
hallituksen puheenjohtaja ja Liisa hallituksen varajäsen.
• Osakkeiden omistus
– Puoliksi eli vakuuttamisen ehto täyttyy
• Johtava asema
– Liisaa ei voida vakuuttaa ellei hänestä tehdä hallituksen varsinaista
jäsentä tai häntä voida muutoin katsoa olevan johtavassa asemassa
• Pakollisen MYEL-vakuutuksen myötä työajan MATA-vakuutus
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Esimerkki 2
Osakeyhtiöön tulee mukaan myös kasvihuone, jota verotetaan elinkeinon tulonlähteestä (ei maataloutena). Muuta toimintaa verotetaan edelleen maatalouden
tulonlähteestä. Miten työeläke- ja tapaturmavakuutusturva järjestetään?
• Maatalouden tulonlähteen osalta edelleen MYEL
ja MATA molemmilla puolisoilla
• Elinkeinon tulonlähteestä YEL-vakuutus
– muistettava ottaa erikseen yrittäjän tapaturmavakuutus
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Esimerkki 3
Äskeisen esimerkin tytär on vakuutettu perheenjäsenenä MYEL:ssä
ennen yhtiöittämistä. Hän asuu samassa taloudessa vanhempien kanssa.
Palkanmaksu jatkuu osakeyhtiössä. Miten hänet vakuutetaan?
• MYEL:n jatkamisen ehto on osakeyhtiössä, että omistaa itse vähintään
yhden osakkeen
– Vakuutus TYEL:ssä, myös tapaturmavakuutus hoidettava muutoin
• Voidaan vakuuttaa MYEL:n mukaan jos hänelle myydään yksi osake
ja hänet nimitetään hallituksen varsinaiseksi jäseneksi
– Kun muuttaa tilalta, MYEL päättyy
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Esimerkki 4
Kaksi tilaa muodostavat osakeyhtiön siten, että suurin osa pelloista vuokrataan
osakeyhtiölle. Osakeyhtiön osakkeet jakaantuvat tasan kaikille neljälle
osakkaalle. Osakeyhtiö rakentaa navetan. Molemmille tiloille jää jonkin verran
peltoa sekä
nuori karja. Millainen vakuutusturva perheille tulee?
• Erikseen vakuutus omille tiloille ja osakeyhtiöön
• Omien tilojen osalta MYEL jatkuu
– Jos pinta-ala alle 5 MYEL-hehtaaria, vakuutus vapaaehtoinen
– Lomaoikeuden ehto pakollinen MYEL
• Osakeyhtiössä kukaan ei täytä yrittäjän määritelmää
– Vakuutus maksetun palkan perusteella TYEL:ssä
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Huomioitavaa maatilan yhtiöittämisessä
Jatkuuko pakollinen MYEL-vakuutus
• yrittäjät
• perheenjäsenet
Vakuutuksia ainoastaan yrittäjän määritelmän kautta (ei perheenjäsenenä)
• vaikuttaa myös MATA-vakuutuksiin
Vaikutukset lomitukseen
• MYEL-vakuutus oltava yrityksestä jossa eläimet on ja joita lomitetaan
Verotuksen vaikutukset vakuutusturvaan
• EVL/MVL
Jos luopumistuen sitoumuksia voimassa,
yhteys Melaan kun yhtiöittämistä aletaan suunnitella!

