Elite Palkitsemispalvelut Oy on EAB Group Oyj:n tytäryhtiö, joka tuottaa monipuolisia palkitsemisen
asiantuntijapalveluita yrityksille, julkishallinnolle sekä palkkiorahastoille.

Rahastotoiminta ja sen edut
Henkilöstörahaston/palkkiorahaston tarkoituksena on yrityksen maksamien
palkkioiden hallinnointi ja sijoittaminen. Rahasto on siten yrityksen maksamien
palkkioiden maksutapa.
Rahastotoiminnan hyödyt työnantajalle

Rahastotoiminnan hyödyt työntekijälle

• Rahastoiduista tulospalkkioista ei makseta lakisääteisiä henkilösivukuluja, mikä
mahdollistaa henkilöstölle huomattavasti
suuremmat palkkiot yrityksen kustannuksia
kasvattamatta – tai vaihtoehtoisesti merkittävän säästön yhtiölle.

• Palkkiot rahastoidaan aina bruttomääräisinä,
ja niihin voidaan lisätä työnantajan henkilösivukulusäästöstä muodostuva osuus.

• Suuremmat palkkiot ja palkkioiden verotuksen keventyminen lisäävät henkilöstön
kiinnostusta tavoitteiden saavuttamiseen.

• Rahastosta voi tehdä nostoja vuosittain, ja
nostoista aina 20 % on verovapaata tuloa.

• Rahastopääomaa voi sijoittaa myös työnantajayrityksen osakkeisiin – sekä listatuissa
että listaamattomissa yhtiöissä.
• Palkkiojärjestelmän rakenne on hyvin
vapaasti muokattavissa työnantajan tarpeisiin, mikä mahdollistaa monitasoiset
tulostavoitteet.

• Palkkioista ei makseta veroja ansaintavuodelta, mutta ei myöskään säästämisajalta.

• Pääomaa rahastosta nostettaessa ei makseta työntekijän keskimäärin 10 %:n suuruisia
sosiaalivakuutusmaksuja.
• Sijoittamisen hoitavat kokeneet ammattilaiset kustannustehokkailla instituutiosijoittajien ratkaisuilla.

• Palkitsemisjärjestelmässä voidaan
määritellä rahastointi jäsenille vapaaehtoiseksi. Tällöin rahasto tarjoaa
lisäetuuden vain niille, jotka sitä itse
haluavat.

Elite Alfred Berg tarjoaa vastuullisia sijoittamisen ja varainhoidon palveluita sekä yksityisasiakkaille,
yrityksille että ammattisijoittajille. Palveluihimme luottaa jo yli 10 000 asiakasta, joiden puolesta
hoidamme 3 miljardin euron varallisuutta. Suomen johtavana henkilöstörahastojen tarjoajana palvelemme myös 90 000 henkilöstörahastojäsentä. Asiakkaitamme palvelee yli 100 sijoitusalan
ammattilaista 13 paikkakunnalla ympäri Suomea.
Elite Alfred Berg on EAB-konsernin markkinointinimi. Konsernin emoyhtiön EAB Group
Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Elite Palkitsemispalvelut
Oy on EAB Group Oyj:n tytäryhtiö.

Käteispalkkio vs. rahastoitu palkkio

PALKKIO KÄTEISENÄ

RAHASTOITU PALKKIO

2 500,00 €

2 000,00 €

1 500,00 €

Verot (30 %)
(20 % verotonta)
590,40 €

Sivukulut TA
460,00 €
Sivukulut TT
200,00 €
Verot (30 %)
600,00 €

1 000,00 €

500,00 €

0,00 €

NETTONA
PALKAN
MUODOSSA
EDUNSAAJALLE

PALKKIOSTA
PALKAN
MUODOSSA
EDUNSAAJALLE

PALKKION
MAKSUUN
KÄYTETTÄVISSÄ

PALKKIOSTA
MAKSETAAN
RAHASTOON

NETTONA
RAHASTOSTA EDUNSAAJALLE

1 200,00 €

2 000,00 €

2 460,00 €

2 460,00 €

1 869,60 €

Esimerkkilaskelma perustuu voimassaolevan henkilöstörahastolakiin sekä voimassaolevaan vero- ja muuhun
lainsäädäntöön, joka voi muuttua.
Laskelmassa on käytetty seuraavia arvoja:
työnantajan sivukulut 23 %, työntekijän sivukulut 10 %, ansiotulovero 30 %.
Sijoitustoiminnan tuottoa ei ole huomioitu.

Elite Palkitsemispalvelut Oy on johtava
henkilöstörahastojen/palkkiorahastojen
asiantuntija.
Asiakasrahastojemme jäsenmäärä kattaa
noin 75 % kaikkien rahastojen jäsenistöistä

Tämä materiaali on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan käyttöön eikä vastaanottajalla ole
oikeutta luovuttaa, kopioida, jäljentää tai muuten siirtää tätä ilman Elite Palkitsemispalvelut
Oy:n suostumusta kolmannelle osapuolelle.
Tämän materiaalin tekijänoikeus © ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat
Elite Palkitsemispalvelut Oy:lle ja kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

Autamme teitä kaikissa
palkitsemisen kehittämiseen
liittyvissä tarpeissanne

Lasse Mäkinen

Jaakko Hänninen

Toimitusjohtaja, Elite Palkitsemispalvelut
Puh. 050 336 0204
lasse.makinen@eabgroup.fi

Johtaja, palkitsemisratkaisut
Puh. 040 740 4041
jaakko.hanninen@eabgroup.fi

Lisätietoja osoitteesta
www.eabgroup.fi/yritykset/palkitseminen-ja-henkilostorahasto

Pääkonttori:
EAB Group Oyj
Kluuvikatu 3 (3.krs)
00100 Helsinki
Asiakaspalvelu:
Puh. 0201 558 610
Arkisin klo 9.00-17.00
asiakaspalvelu@eabgroup.fi

Asiakaspalvelu henkilöstörahaston
jäsenille:
Puh. 0201 558 660
Arkisin klo 9.00-17.00
jasenpalvelu@eabgroup.fi

