ELÄKKEEN ALKAMISILMOITUS

Sopimusta koskevat tiedot
Vakuutuksenottaja

Sopimusnumero

Vakuutuksenottajan henkilö- tai Y-tunnus

Eläkeaika alkaa

Vakuutettu

Vakuutetun henkilötunnus

-

Vakuutetun lähiosoite

Postinumero ja -paikka

Vakuutetun sähköpostiosoite							

Vakuutetun puhelinnumero

Eläkkeen alkamista koskevat tiedot
Eläke
Muut
eläkkeet

Pankkitili
Eläkkeen verotus

Haluan nostaa eläkettä eläkevakuutuksesta.
Eläkeaika     
Haluan nostaa myös muiden Mandatum Lifessa olevien eläkevakuutusten eläkettä.
Sopimusnumero

-

     Eläkeaika                 -

Sopimusnumero

-

     Eläkeaika                 -

Pankkitili IBAN-muodossa

Pankin BIC-koodi, jos pankkitili ulkomaisessa pankissa     

Ansiotuloveron alainen eläke1

Eläkkeen ennakonpidätys toimitetaan liitteenä olevan verokortin mukaisesti.
Eläkkeen ennakonpidätys toimitetaan verottajan sähköisesti suoraan
Mandatum Lifeen toimittaman verokortin mukaisesti.
Eläkkeen ennakonpidätys toimitetaan alla ilmoittamani prosentin mukaisesti.
Lähetän verokortin myöhemmin.
Ennakonpidätys
%
Mandatum Life tekee ennakonpidätyksen tämän veroprosentin mukaisesti kahden kuukauden ajan.
Sen jälkeen ennakonpidätys on 60 %, jos verokortti ei ole saapunut.

Pääomatulona verotettava eläke2

Pääomatuloveroprosentti on 30 %. Veron määrä on 32 % pääomatulojen 50 000 euroa ylittäviltä osin.
Vakuutusyhtiö tekee ennakonpidätyksen 30 % mukaan. Verottaja tarkistaa veron määrän lopullisen verotuksen
yhteydessä.
Lisätietoja
Valtuutus

Valtuutan Mandatum Lifen saamaan kaikki tiedot lakisääteisestä eläketurvastani. Annan suostumukseni siihen,
että pankki palauttaa tililtäni eläkkeen, joka on mahdollisesti maksettu kuolemani jälkeen.

Allekirjoitus
Paikka ja
päivämäärä
Vakuutetun
allekirjoitus
Nimenselvennys
Tyhjennä
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö. Postiosoite PL 627, 00101 Helsinki. Rekisteröity kotipaikka ja osoite Bulevardi 56, 00120 Helsinki, Suomi. Y-tunnus 0641130-2. www.mandatumlife.fi

Tulosta

OHJE
Eläkkeen verotus
Ansiotulona verotettava eläke

1

• Työnantajan ottama eläkevakuutus
Eläkettä verotetaan kokonaisuudessaan ansiotulona.
• Yksityishenkilön itsensä ottama eläkevakuutus
Ennen vuotta 2006 maksetuista maksuista ja niiden tuotoista nostettavaa eläkettä
verotetaan ansiotulona.
2

Pääomatulona verotettava eläke

• Yksityishenkilön itsensä ottama eläkevakuutus
• 6.5.2004 jälkeen alkaneesta eläkevakuutuksesta nostettavaa eläkettä verotetaan
kokonaisuudessaan pääomatulona.
• Ennen 6.5.2004 alkaneen eläkevakuutuksen vuonna 2006 ja sen jälkeen maksetuista
maksuista ja niiden tuotoista nostettavaa eläkettä verotetaan pääomatulona.

Palautusosoite: Mandatum Life, PL 788, 00101 Helsinki
Mandatum Lifen asiakaspalvelu, puh. 0200 31100 (pvm/mpm)
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