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Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenliitoille

EK:N JÄSENMAKSUT VUONNA 2017
EK:n edustajiston päätös
Jäsenmaksuperusteet on porrastettu jäsenyritysten koon mukaan. Alle 150 työntekijää
työllistävien yritysten jäsenmaksun peruste on prosenttia palkkasummasta (pienet yritykset). Vähintään 150 työntekijää työllistävien yritysten jäsenmaksu peruste on prosenttia
palkkasummasta ja prosenttia jalostusarvosta (isot yritykset).
EK:n jäsenmaksut v. 2017 ovat seuraavat ja niitä alennetaan kertaluonteisesti - 20 %
(muut kuin minimimaksu).
Minimijäsenmaksu
Pienet yritykset (<150 tt)
Isot yritykset (≥ 150 tt)

50 €
0,0540 % palkkasummasta
0,0240 % palkkasummasta
ja 0,0225 % jalostusarvosta

Alennus
v. 2017
- 20 %
- 20 %
- 20 %

Alennus
v. 2016
- 15 %
- 15 %
- 15 %

Periaatteet
Jalostusarvon laskennassa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan jalostusarvo ei saa ylittää 55 % liikevaihdosta.
Jäsenliitot keräävät EK:n jäsenmaksut jäsenyrityksiltään ja tilittävät ne keskusliitolle.
Soveltamisohjeita
Henkilöstömäärä
Jäsenmaksun määrittämisessä yrityksen koko määräytyy edellisen vuoden henkilöstön
määrän mukaan. Yrityksen koon määrityksessä ei ole merkitystä jäsenyyksillä EK:n eri liitoissa. Jos yritys työllistää vähintään 150 henkilöä, sen jäsenmaksu lasketaan palkkasummasta ja jalostusarvosta. Alle 150 henkilöä työllistävien yritysten jäsenmaksu lasketaan
palkkasummasta.
Palkkasumma
Palkkasummalla tarkoitetaan yrityksen edellisen kalenterivuoden (2016) ennakonpidätyksen alaisia palkkoja luontoisetuineen.
Jalostusarvo
Jalostusarvo koostuu yrityksen tuloslaskelman mukaisista palkoista, henkilösivukuluista,
vuokrakuluista, poistoista ja liikevoitosta tai -tappiosta. Jalostusarvona käytetään yrityksen
viimeistä edellisen tilikauden (2015 tai vastaava tilikausi) jalostusarvoa.
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Minimijäsenmaksu
Minimijäsenmaksu on 50 euroa. Jos yritys kuuluu useampaan jäsenliittoon, minimimaksu
on 25 euroa kunkin liiton osalta.
Useaan liittoon kuuluvien yritysten jäsenmaksun jakaminen
Mikäli yritys kuuluu yhtä useampaan jäsenliittoon, sen on jaettava yrityksen jäsenmaksun
perusteina oleva palkkasumma ja jalostusarvon osat liitoittain. Mikäli tietoja ei saada yrityksestä, asianomaiset liitot sopivat jaon. Jos jalostusarvon kaikkia osatekijöitä ei voida jakaa
liitoittain, ne jaetaan palkkojen suhteessa. Muussa tapauksessa jalostusarvo jaetaan yrityksen vuosipalkkasumman suhteessa.
Jos yritys kuuluu koko toimintansa osalta kahteen jäsenliittoon, sopivat liitot jaosta keskenään tai jäsenmaksuperusteet ja maksut jaetaan tasan liittojen kesken.
Ilmoittamisvelvollisuus
EK:n sääntöjen mukaan jäsenliitto ja yritysjäsen ovat velvolliset antamaan keskusliitolle
jäsenmaksujen määräämiseen ja maksamiseen liittyvät tiedot.
Maksuajankohdat
Jäsenliitot maksavat keskusliiton jäsenmaksun EK:lle seuraavina maksuajankohtina:
Jäsenliitot, joiden edellisen vuoden jäsenmaksu on ollut yli 800 000 €, maksavat kahdessa
yhtä suuressa erässä 31.5.2017 ja 15.9.2017.
Jäsenliitot, joiden edellisen vuoden jäsenmaksu on ollut korkeintaan 800 000 €, maksavat
yhdessä erässä 15.6.2017.
Jäsenmaksujen loppuselvitys, jossa otetaan huomioon mm. vuoden aikana liittyneet uudet
jäsenet, tehdään tilivuoden lopulla.
Elinkeinoelämän keskusliitto
Lainsäädäntö ja hallinto

Hannu Rautiainen
Johtaja
Lisätietoja
Talouspäällikkö Päivi Laakkonen, 09 4202 3265
Asiantuntija Minna Kannas, 09 4202 3221

Jakelu
EK:n jäsenliittojen toimitusjohtajat
EK:n jäsenliittojen jäsenasioiden hoitajat

