
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.

o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych
oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 356)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O INDYWIDUALNYCH KONTACH

EMERYTALNYCH (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr

157, poz. 1119)

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)  IKE - wyodrębniony zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego,

wyodrębniony rachunek papierów wartościowych lub inny rachunek, na którym
zapisywane są instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi oraz rachunek
pieniężny służący do obsługi takich rachunków w podmiocie prowadzącym działalność
maklerską, lub wyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym,
wyodrębniony rachunek bankowy w banku, prowadzone na zasadach określonych
ustawą, a w zakresie w niej nieuregulowanym - na zasadach określonych w przepisach
właściwych dla tych rachunków i rejestrów;

2) gromadzenie oszczędności na IKE - dokonywanie wpłat, wypłat transferowych oraz
przyjmowanie wypłat transferowych, a także inwestowanie środków znajdujących się na
IKE;

3) oszczędzający - osobę fizyczną, która gromadzi środki na IKE;
4) wpłata - wpłatę środków pieniężnych dokonywaną przez oszczędzającego na IKE i

przekazanie pożytków z papierów wartościowych zgromadzonych na IKE
oszczędzającego;

5)  środki - środki pieniężne, jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego,
jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, papiery wartościowe oraz niebędące
papierami wartościowymi instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2
lit. c i d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr
183, poz. 1538), zapisane na IKE;

6) fundusz inwestycyjny - fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz
inwestycyjny otwarty w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach
inwestycyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 448 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr
124, poz. 1151);



- 2 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

7)  podmiot prowadzący działalność maklerską - dom maklerski lub bank prowadzący
działalność maklerską w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi;

8) zakład ubezpieczeń - zakład ubezpieczeń na życie prowadzący działalność
ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń określonych w dziale I grupa 3 załącznika do
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151
oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959);

9) bank - bank krajowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe
(Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.);

10) instytucja finansowa - fundusz inwestycyjny, podmiot prowadzący działalność
maklerską, zakład ubezpieczeń, bank, prowadzące IKE;

11) program emerytalny - pracowniczy program emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207);

12) osoby uprawnione - osoby wskazane przez oszczędzającego w umowie o IKE, które
otrzymają środki z IKE w przypadku jego śmierci, osoby, o których mowa w art. 832 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.),
oraz spadkobierców oszczędzającego;

[13) wypłata - wypłatę środków zgromadzonych na IKE dokonywaną na rzecz:
a) oszczędzającego, po spełnieniu warunków określonych w art. 34 ust. 1 pkt 1, albo
b) osób uprawnionych, w przypadku śmierci oszczędzającego;]

<13) wypłata – wypłatę jednorazową albo wypłatę w ratach środków zgromadzonych na
IKE dokonywaną na rzecz:
a) oszczędzającego, po spełnieniu warunków określonych w art. 34 ust. 1 pkt 1

albo
b) osób uprawnionych, w przypadku śmierci oszczędzającego;>

14) wypłata transferowa - przeniesienie środków zgromadzonych przez oszczędzającego na
IKE do innej instytucji finansowej lub przeniesienie środków zgromadzonych na IKE z
IKE zmarłego na IKE osoby uprawnionej lub do programu emerytalnego, do którego
uprawniony przystąpił, lub jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa w jednym
funduszu inwestycyjnym i nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu
inwestycyjnym zarządzanym przez to samo towarzystwo za środki pieniężne uzyskane z
odkupienia jednostek uczestnictwa (konwersja), pod warunkiem że jednostki
odkupywane, jak i nabywane są rejestrowane na IKE oszczędzającego, lub przeniesienie
środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKE do programu emerytalnego, do
którego przystąpił oszczędzający, lub przeniesienie środków z programu emerytalnego na
IKE, w przypadkach określonych w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych;

[15) zwrot - wycofanie środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do
wypłaty bądź wypłaty transferowej;]

<15) zwrot – wycofanie całości środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie zachodzą
przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej;>

<15a) częściowy zwrot – wycofanie części środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie
zachodzą przesłanki do wypłaty bądź wypłaty transferowej;>

16)  organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21
lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119);

17) składka podstawowa - składkę wnoszoną przez pracodawcę do programu emerytalnego;



- 3 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

18) dane osobowe - pierwsze imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer
identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer ewidencyjny PESEL lub numer paszportu
bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających
obywatelstwa polskiego;

19) syndyk - syndyka, nadzorcę sądowego lub zarządcę w rozumieniu ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm.).

Art. 9.
1. Umowa o prowadzenie IKE określa w szczególności:

1) oznaczenie IKE umożliwiające jego identyfikację;
2) sposób oznaczenia dyspozycji dotyczących środków gromadzonych na IKE;
3) sposób postępowania instytucji finansowej w przypadku, gdy suma wpłat

dokonanych przez oszczędzającego w danym roku kalendarzowym przekroczy
maksymalną wysokość wpłat ustaloną zgodnie z art. 13;

4) zakres, częstotliwość i formę informowania oszczędzającego o środkach
zgromadzonych na IKE;

5) koszty i opłaty obciążające oszczędzającego w związku z prowadzeniem IKE, w
zakresie nieuregulowanym przepisami, o których mowa w art. 12;

6) okres wypowiedzenia umowy;
[7) termin dokonania wypłaty, wypłaty transferowej oraz zwrotu;]
<7) termin dokonania wypłaty, wypłaty transferowej, częściowego zwrotu oraz

zwrotu;>
<7a) warunki wypłaty w ratach, w tym liczbę rat, w przypadku dokonywania

wypłaty w ratach;>
8) sposób postępowania z pożytkami z papierów wartościowych zgromadzonych na

IKE oszczędzającego.
2. W przypadku podpisania umowy o prowadzenie IKE z zakładem ubezpieczeń, umowa ta

zawiera ponadto:
1) określenie zasad, na jakich zakład ubezpieczeń wyodrębnia z płaconej składki część

przeznaczoną na rachunek IKE w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym oraz
wskazuje cel, na który przeznaczona jest pozostała część składki ubezpieczeniowej;

2) określenie, jaka część składki jest potrącana na cel, o którym mowa w pkt 1, i nie jest
przekazywana na rachunek, o którym mowa w art. 19 pkt 3.

Art. 13.
[1. Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty

odpowiadającej półtorakrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej
lub ustawie o prowizorium budżetowym.]

<1. Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty
odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia
miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie
budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli
odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.>
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<1a. W przypadku gdy kwota ustalona w sposób określony w ust. 1 będzie niższa od
kwoty ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, wówczas obowiązuje kwota
wpłat dokonywanych na IKE ogłoszona w poprzednim roku kalendarzowym.>

2. W przypadku IKE prowadzonego w ramach umowy ubezpieczenia na życie z
ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ograniczenie, o którym mowa w ust. 1,
dotyczy części składki ubezpieczeniowej stanowiącej wpłatę na IKE.

3. Jeżeli do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane
wpłaty na IKE, brak jest podstaw, o których mowa w ust. 1, do ustalenia przeciętnego
prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, jako podstawę
do ustalenia kwoty, o której mowa w ust. 1, przyjmuje się przeciętne miesięczne
wynagrodzenie z trzeciego kwartału roku poprzedniego.

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do końca roku kalendarzowego
poprzedzającego rok, w którym będą dokonywane wpłaty na IKE, w drodze
obwieszczenia, wysokość kwoty, o której mowa w ust. 1.

5. Po przekroczeniu kwoty określonej w obwieszczeniu, o którym mowa w ust. 4, instytucja
finansowa jest obowiązana do przekazania nadpłaconej kwoty w sposób określony w
umowie o prowadzenie IKE.

6. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do przyjmowanych wypłat transferowych.
7. Wpłaty dokonywane przez małoletniego na IKE nie mogą przekroczyć dochodów

uzyskanych przez niego w danym roku, z pracy wykonywanej na podstawie umowy o
pracę, i nie mogą być wyższe od kwoty, o której mowa w ust. 1.

Art. 15.
1. Środki zgromadzone na IKE mogą być obciążone zastawem. Zaspokojenie wierzytelności

zabezpieczonej zastawem z IKE jest traktowane jako zwrot.
[2. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem ze środków zgromadzonych na

IKE powoduje, że środki pozostałe na IKE są przekazywane oszczędzającemu w formie
zwrotu.]

Art. 17.
1.  Instytucje finansowe są obowiązane do przekazywania półrocznych i rocznych informacji

o prowadzonych IKE organowi nadzoru, w terminie do końca lipca za ostatnie półrocze i
do końca stycznia za rok poprzedni.

[2.  Organ nadzoru jest obowiązany do sporządzenia i przekazania ministrowi właściwemu
do spraw zabezpieczenia społecznego półrocznej i rocznej informacji zbiorczej o IKE
prowadzonych przez nadzorowane instytucje finansowe, w terminie do dnia 15 sierpnia
za ostatnie półrocze i do dnia 15 lutego za rok poprzedni.]

<2. Organ nadzoru jest obowiązany do sporządzenia i  przekazania ministrowi
właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego półrocznej i rocznej informacji
zbiorczej o IKE prowadzonych przez nadzorowane instytucje finansowe, w terminie
do dnia 31 sierpnia za ostatnie półrocze i do ostatniego dnia lutego za rok
poprzedni.>

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji, o których mowa w
ust. 1 i 2, oraz tryb ich przekazywania, kierując się koniecznością dostarczenia
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ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego informacji niezbędnych do
wykonywania zadań związanych z rozwojem dobrowolnych form oszczędzania,
uzupełniających dochody emerytalne z powszechnego systemu emerytalnego.

Art. 21.
1. Instytucja finansowa rejestruje wszystkie operacje na IKE, które zostały dokonane w

okresie, w którym instytucja ta prowadziła IKE.
2. W razie złożenia przez oszczędzającego dyspozycji wypłaty transferowej do innej

instytucji finansowej albo do programu emerytalnego, dotychczasowa instytucja
finansowa przekazuje tej instytucji finansowej albo zarządzającemu, wraz z dokonaniem
wypłaty transferowej, następujące informacje:

1) dane osobowe oszczędzającego;
2) o dacie pierwszej wpłaty albo o dacie przyjęcia pierwszej wypłaty transferowej, w

zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpiło wcześniej;
3) o sumie wpłat w każdym roku kalendarzowym oraz nazwę instytucji finansowej

przyjmującej wpłatę;
4) o wysokości i datach wypłat transferowych przyjętych na IKE oszczędzającego oraz

o nazwie instytucji finansowej lub o danych zarządzającego i o danych pracodawcy
prowadzącego program emerytalny, w rozumieniu przepisów o pracowniczych
programach emerytalnych, dokonujących tych wypłat;

5) o wysokości i datach dokonywanych wypłat transferowych, a w przypadku transferu
papierów wartościowych lub środków pieniężnych zgromadzonych w podmiocie
prowadzącym działalność maklerską również o rodzaju i ilości tych papierów, oraz o
nazwie instytucji finansowej albo o danych zarządzającego i o danych pracodawcy
prowadzącego program emerytalny, do których dokonywana jest wypłata
transferowa;

<5a) o wysokości i datach dokonywania częściowych zwrotów;>
6) o sumie wpłaconych składek podstawowych, w przypadku gdy na IKE

oszczędzającego dokonano wypłaty transferowej z programu emerytalnego.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2, obejmują także dane przekazane przez wszystkie

poprzednie instytucje finansowe prowadzące IKE oszczędzającego.
4. Instytucja finansowa, dokonując wypłaty transferowej środków zgromadzonych na IKE

zmarłego na IKE osoby uprawnionej albo do programu emerytalnego, do którego
uprawniony przystąpił, przekazuje odpowiednio instytucji finansowej prowadzącej IKE
uprawnionego albo zarządzającemu informację określoną w ust. 2 pkt 5 wraz z podaniem
tytułu transferu.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór
informacji, o której mowa w ust. 2, a także termin oraz tryb jej przekazywania,
uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości przesyłanych danych o IKE
oszczędzającego pomiędzy instytucjami finansowymi lub z instytucji finansowej do
programu emerytalnego.
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Art. 22.
[1. Instytucja finansowa lub syndyk, dokonując wypłaty, o której mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1

albo w art. 46, jest zobowiązana do sporządzenia i przekazania informacji o dokonaniu
wypłaty do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla oszczędzającego w sprawach
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w terminie do 7 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata.]

<1. Instytucja finansowa lub syndyk, dokonując wypłaty, o której mowa w art. 34 ust.
1 pkt 1 albo w art. 46, jest zobowiązana do sporządzenia i przekazania informacji o
dokonaniu wypłaty jednorazowej albo o dokonaniu wypłaty pierwszej raty do
naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla oszczędzającego w sprawach
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w terminie do 7 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata.>

2. Oszczędzający, przed dokonaniem wypłaty, zobowiązany jest do poinformowania
instytucji finansowej lub syndyka o właściwym dla podatku dochodowego od osób
fizycznych oszczędzającego naczelniku urzędu skarbowego oraz do przedstawienia
decyzji organu rentowego o przyznaniu prawa do emerytury, jeżeli oszczędzający nie
ukończył 60 roku życia.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) dane identyfikujące IKE;
2) dane osobowe oszczędzającego;
3) datę pierwszej wpłaty albo datę przyjęcia pierwszej wypłaty transferowej, w

zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej;
4) sumę wpłat w każdym roku kalendarzowym;
5) wysokości i daty wypłat transferowych przyjętych na IKE oszczędzającego oraz

informacje o nazwie instytucji finansowej lub o danych zarządzającego i o danych
pracodawcy prowadzącego program emerytalny, dokonujących tych wypłat;

<5a) wysokości i daty częściowych zwrotów;>
6) sumę wpłaconych składek podstawowych, w przypadku gdy na IKE oszczędzającego

dokonano wypłaty transferowej z programu emerytalnego;
7) wysokość i datę wypłaty;
8) kopię decyzji organu rentowego o przyznaniu uprawnień emerytalnych, jeżeli

oszczędzający nie ukończył 60 roku życia.
4. Niedopełnienie przez oszczędzającego obowiązku, o którym mowa w ust. 2, spowoduje,

że instytucja finansowa nie dokona wypłaty.
5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem

właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór
informacji, o której mowa w ust. 3, a także sposób jej przekazywania, uwzględniając
konieczność zapewnienia możliwości weryfikacji uprawnień oszczędzającego do
zwolnienia podatkowego.

Art. 34.
1. Wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje wyłącznie:

1) na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu
uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:
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a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych
albo

b) dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem
złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;

2) w przypadku śmierci oszczędzającego - na wniosek osoby uprawnionej.
[2. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2, wypłata powinna

być dokonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia:
1) złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;
2) złożenia przez osobę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wniosku o dokonanie wypłaty

oraz przedłożenia:
a) aktu zgonu oszczędzającego i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby

uprawnionej albo
b) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz

zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału środków
zgromadzonych przez oszczędzającego bądź prawomocnego postanowienia sądu
o dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających tożsamość spadkobierców

- chyba że osoby uprawnione zażądają wypłaty w terminie późniejszym.]
<2. Wypłata może być, w zależności od wniosku oszczędzającego albo osoby

uprawnionej, dokonywana jednorazowo albo w ratach. Wypłata jednorazowa, a w
przypadku wypłaty w ratach pierwsza rata, powinny być, z wyłączeniem
przypadków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2, dokonane w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od dnia:

1) złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty;
2) złożenia przez osobę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wniosku o dokonanie

wypłaty oraz przedłożenia:
a) aktu zgonu oszczędzającego i dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby

uprawnionej albo
b) prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz

zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie podziału
środków zgromadzonych przez oszczędzającego bądź prawomocnego
postanowienia sądu o dziale spadku oraz dokumentów stwierdzających
tożsamość spadkobierców

– chyba że oszczędzający albo osoby uprawnione zażądają wypłaty w terminie
późniejszym.>

3. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny zawiesił odkupywanie jednostek uczestnictwa, a
zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 2, wypłata następuje w terminie 14 dni
od dnia wznowienia odkupywania jednostek uczestnictwa.

[4. Oszczędzający, który dokonał wypłaty, nie może ponownie założyć IKE.]
<4. Oszczędzający, który dokonał wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty,

nie może ponownie założyć IKE.>
<5. Oszczędzający nie może dokonywać wpłat na IKE, z którego dokonał wypłaty

pierwszej raty.>
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Art. 35.
1. Wypłata transferowa jest dokonywana:

1) z instytucji finansowej prowadzącej IKE do innej instytucji finansowej, z którą
oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKE, albo

2) z instytucji finansowej prowadzącej IKE do programu emerytalnego, do którego
przystąpił oszczędzający, albo

3) z programu emerytalnego, w przypadkach, o których mowa w przepisach o
pracowniczych programach emerytalnych, do instytucji finansowej, z którą
oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKE, albo

4) z IKE zmarłego oszczędzającego na IKE osoby uprawnionej albo do programu
emerytalnego, do którego uprawniony przystąpił.

2. Wypłata transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji oszczędzającego albo
osoby uprawnionej po uprzednim zawarciu umowy o prowadzenie IKE z inną instytucją
finansową albo po przystąpieniu do programu emerytalnego i okazaniu instytucji
dokonującej wypłaty transferowej odpowiednio potwierdzenia zawarcia umowy albo
potwierdzenia przystąpienia do programu emerytalnego.

3. W przypadku wypłaty transferowej z IKE do programu emerytalnego wypłata
transferowa dokonywana jest na rachunek programu emerytalnego.

4. Z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2, wypłata
transferowa powinna być dokonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia:

1) złożenia dyspozycji wypłaty transferowej przez oszczędzającego albo
2) przedstawienia przez osoby uprawnione dokumentów wymienionych w art. 34 ust. 2

pkt 2 oraz złożenia dyspozycji wypłaty transferowej
- pod warunkiem że nie zachodzą przesłanki do zawieszenia odkupywania jednostek
uczestnictwa określonych w przepisach dotyczących funduszy inwestycyjnych.

[5. Z chwilą przekazania środków, zgodnie z ust. 2, umowa o prowadzenie IKE zawarta z
instytucją finansową dokonującą wypłaty transferowej ulega rozwiązaniu.]

<5. Z chwilą przekazania środków, zgodnie z ust. 2, umowa o prowadzenie IKE
zawarta z instytucją finansową dokonującą wypłaty transferowej ulega
rozwiązaniu, z wyłączeniem przypadku, gdy oszczędzający dokonuje wypłaty
transferowej części środków zgromadzonych na IKE pomiędzy funduszami
inwestycyjnymi zarządzanymi przez to samo towarzystwo.>

Art. 36.
[1. Przedmiotem wypłaty i wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków

zgromadzonych na IKE, z wyłączeniem przypadku, gdy oszczędzający dokonuje wypłaty
transferowej pomiędzy funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez to samo
towarzystwo, oraz przypadków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2.]

<1. Przedmiotem wypłaty transferowej może być wyłącznie całość środków
zgromadzonych na IKE, z wyłączeniem przypadku, gdy oszczędzający dokonuje
wypłaty transferowej pomiędzy funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez to
samo towarzystwo, oraz przypadków, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2.>

2. Każda z osób uprawnionych do środków zgromadzonych na IKE zmarłego może dokonać
wypłaty transferowej na swoje IKE lub do programu emerytalnego, do którego
przystąpiła, wyłącznie całości przysługujących jej środków.
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Art. 37.
1. Zwrot środków zgromadzonych na IKE następuje w razie wypowiedzenia umowy o

prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron, jeżeli nie zachodzą przesłanki do wypłaty
lub wypłaty transferowej.

<1a. Oszczędzający może wystąpić z wnioskiem o częściowy zwrot pod warunkiem, że
środki te pochodziły z wpłat na IKE.>

2. Na równi ze zwrotem, w tym także do celów podatkowych, traktuje się pozostawienie
środków zgromadzonych na IKE na rachunku oszczędzającego, jeżeli umowa o
prowadzenie IKE wygasła, a nie zachodzą przesłanki do wypłaty lub wypłaty
transferowej.

3. W przypadku gdy na IKE oszczędzającego przyjęto wypłatę transferową z programu
emerytalnego, instytucja finansowa przed dokonaniem zwrotu, w ciągu 7 dni, licząc od
dnia złożenia przez oszczędzającego wypowiedzenia, przekazuje na rachunek bankowy
wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kwotę w wysokości 30 % sumy
składek podstawowych wpłaconych do programu emerytalnego.

4. Kwota, o której mowa w ust. 3, stanowi przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
5. Informacja o kwocie, o której mowa w ust. 3, ewidencjonowana jest na koncie

ubezpieczonego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o
systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.), jako składka
na ubezpieczenie emerytalne należna za miesiąc, w którym kwota ta została przekazana
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, uwzględniając konieczność
zapewnienia prawidłowego zewidencjonowania danych na koncie ubezpieczonego,
określi w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres danych, w tym w szczególności dotyczących instytucji
finansowej i oszczędzającego, podawanych przez instytucję finansową na
dokumencie płatniczym, za pomocą którego przekazywana jest kwota, o której
mowa w ust. 3;

2) sposób i tryb przeliczania kwoty, o której mowa w ust. 3, na podstawę wymiaru
świadczenia.

7. Instytucja finansowa, w przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez
którąkolwiek ze stron, jest obowiązana pouczyć oszczędzającego, że zwrotowi podlegają
środki zgromadzone na IKE pomniejszone o należny podatek, a w przypadku, o którym
mowa w ust. 3, również o kwotę stanowiącą 30 % sumy składek podstawowych
wpłaconych do programu emerytalnego. Ponadto instytucja finansowa dokonując
wypowiedzenia umowy, informuje oszczędzającego o możliwości dokonania wypłaty
transferowej.

8. W przypadku wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez oszczędzającego jest on
obowiązany do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z konsekwencjami zwrotu, o
których mowa w ust. 7.

[9. Przedmiotem zwrotu może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE, a w
przypadku gdy oszczędzający gromadzi środki na podstawie umów zawartych z różnymi
funduszami inwestycyjnymi, zarządzanymi przez to samo towarzystwo, przedmiotem
zwrotu jest całość środków zgromadzonych w tych funduszach.]
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10. Zwrot środków zgromadzonych na IKE powinien nastąpić przed upływem terminu
wypowiedzenia umowy.

<11. Częściowy zwrot następuje w ciągu 30 dni, licząc od dnia złożenia przez
oszczędzającego wniosku.>

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB

FIZYCZNYCH (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.)

Art. 30a.
1.  Od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19 % zryczałtowany podatek

dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a:
1) z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem

działalności gospodarczej,
2) z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych,
3) z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na

rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub
inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych
przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną
działalnością gospodarczą,

4) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
5)  od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych,
6) od kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego

wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy, w rozumieniu przepisów o
organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, z wyjątkiem wypłat, o których
mowa w art. 21 ust. 1 pkt 59,

7) od dochodu członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia
akcji złożonych na rachunku ilościowym do aktywów tego funduszu,

8) z tytułu zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz
emerytalny w imieniu członka funduszu,

9) od kwot jednorazowo wypłacanych przez otwarty fundusz emerytalny członkowi
funduszu, któremu rachunek funduszu otwarto w związku ze śmiercią jego
współmałżonka,

[10) od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu,
w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków
zgromadzonych na tym koncie,]

<10) od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu
zwrotu albo częściowego zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych
kontach emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie,>
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11) od dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu
środków zgromadzonych w ramach programu, w rozumieniu przepisów o
pracowniczych programach emerytalnych.

2.  Przepisy ust. 1 pkt 1-5 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego
opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki
podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub
niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem
udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym
od niego certyfikatem rezydencji.

3.  Jeżeli nie jest możliwa identyfikacja umarzanych jednostek uczestnictwa w funduszach
inwestycyjnych, umarzanych albo wykupywanych certyfikatów inwestycyjnych w tych
funduszach lub w inny sposób unicestwianych tytułów udziału w funduszach
kapitałowych, przyjmuje się, że kolejno są to odpowiednio jednostki, certyfikaty lub
tytuły począwszy od nabytych przez podatnika najwcześniej (FIFO). Zasadę, o której
mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się odrębnie dla każdego rachunku inwestycyjnego.

4. Zasadę określoną w ust. 3 stosuje się odpowiednio do ustalania dyskonta od papierów
wartościowych.

5.  Dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w
funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych,
poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

6. Zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez
pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

7. Dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami
opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

[8.  Do dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 10 i 11, stosuje się art. 30 ust. 3a.]
<8. Dochodem, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, jest różnica między kwotą stanowiącą

wartość środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a sumą
wpłat na indywidualne konto emerytalne, a w przypadku częściowego zwrotu
dochodem jest kwota zwrotu pomniejszona o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty
zwrotu i wskaźnika stanowiącego udział sumy wpłat na indywidualne konto
emerytalne do wartości środków zgromadzonych na tym koncie. Dochodu tego nie
pomniejsza się o straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesionych w
roku podatkowym oraz w latach poprzednich. Zdanie pierwsze i drugie stosuje się
odpowiednio do określania dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 11.>

9.  Podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1, uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej przychody (dochody) określone w ust. 1 pkt 1-5, od zryczałtowanego podatku
obliczonego zgodnie z ust. 1, od tych przychodów (dochodów), odliczają kwotę równą
podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty
podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19 %.

10.  Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga przychody (dochody) określone w
art. 42c ust. 5 pkt 1-3 ze źródeł przychodów położonych:

1) w Republice Austrii, Królestwie Belgii, Wielkim Księstwie Luksemburga, Księstwie
Andory, Księstwie Liechtensteinu, Księstwie Monako, Republice San Marino i
Konfederacji Szwajcarskiej lub

2) na terytoriach zależnych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, z którymi
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Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów
(dochodów) z oszczędności osób fizycznych

- podatek od tych przychodów (dochodów) zapłacony w państwach, o których mowa w
pkt 1, oraz na terytoriach, o których mowa w pkt 2, podlega odliczeniu od kwoty podatku
obliczonego zgodnie z ust. 1 i 9.

11.  Kwoty zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów (dochodów), o których
mowa w ust. 1 pkt 1-5, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwoty
podatku zapłaconego za granicą, o których mowa w ust. 9 i 10, podatnicy są obowiązani
wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a.

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O PRACOWNICZYCH PROGRAMACH

EMERYTALNYCH (Dz. U. Nr 116, poz. 1207, z 2005 r. Nr 143, poz. 1202 oraz z 2006 r. Nr

157, poz. 1119)

Art. 5.
1. Prawo do uczestnictwa w programie przysługuje pracownikowi, który jest zatrudniony u

danego pracodawcy, nie krócej niż 3 miesiące, chyba że umowa zakładowa stanowi
inaczej.

1a.  Do programu nie może przystąpić pracownik, który ukończył 70. rok życia.
<1b. Pracownik nie może ponownie przystąpić do tego programu, z którego dokonał

wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty, w przypadku dokonywania
wypłaty ratalnej. Ograniczenie określone w zdaniu pierwszym nie dotyczy osób,
które dokonały wypłaty jako osoby uprawnione.>

2. W dniu złożenia wniosku o zarejestrowanie programu prawo, o którym mowa w ust. 1,
musi przysługiwać co najmniej połowie pracowników zatrudnionych u pracodawcy,
który tworzy program.

3. Jeżeli pracodawca zatrudnia więcej niż pięciuset pracowników, prawo, o którym mowa w
ust. 1, musi przysługiwać co najmniej jednej trzeciej pracowników zatrudnionych u
pracodawcy, który tworzy program.

4. Prawo do uczestnictwa w programie przysługuje również osobie fizycznej prowadzącej
działalność gospodarczą, wspólnikowi spółki cywilnej, jawnej, spółki partnerskiej oraz
komandytowo-akcyjnej i komandytowej odpowiadającemu bez ograniczenia, który
podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli te osoby lub
spółki prowadzą program dla swoich pracowników.

5. Przepisy ustawy dotyczące pracowników stosuje się odpowiednio do osób, które są
uczestnikami na podstawie ust. 4.

6. Umowa zakładowa nie może przewidywać dla uczestnictwa pracowników w programie
żadnych innych warunków poza określonymi ustawą.
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Art. 25.
1. Uczestnik może zadeklarować składkę dodatkową, jeżeli umowa zakładowa tego nie

zakazuje.
2. Wysokość składki dodatkowej uczestnik określa w deklaracji.
3. Uczestnik może zmienić wysokość składki dodatkowej lub zrezygnować z jej wnoszenia,

ze skutkiem na przyszłość, w formie zmiany deklaracji.
[4. Suma składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w ciągu

roku kalendarzowego nie może przekroczyć trzykrotności kwoty odpowiadającej
maksymalnej wysokości kwoty wpłaty na IKE, o której mowa w przepisach o
indywidualnych kontach emerytalnych.]

<4. Suma składek dodatkowych wniesionych przez uczestnika do jednego programu w
ciągu roku kalendarzowego nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej
czteroipółkrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego
w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o
prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie
zostały uchwalone. W przypadku gdy kwota ustalona w sposób określony w zdaniu
pierwszym będzie niższa od kwoty ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym,
wówczas obowiązuje kwota ogłoszona w poprzednim roku kalendarzowym.>

<4a. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza w drodze
obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym uczestnik będzie
wnosił do programu składki dodatkowe, wysokość kwoty, o której mowa w ust. 4.>

5. Składka dodatkowa jest potrącana z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu.
6.  Przepisu ust. 4 nie stosuje się do środków wniesionych w ramach wypłaty transferowej.

Art. 41.
1. W przypadku likwidacji programu z przyczyn, o których mowa w art. 40 ust. 1,

pracodawca jest obowiązany przedstawić reprezentacji pracowników ofertę zawierającą
projekt umowy z nową instytucją finansową lub statut funduszu emerytalnego, do
którego zamierza przystąpić, oraz propozycję zmiany umowy zakładowej.

2. Jeżeli w okresie 2 miesięcy od przedstawienia przez pracodawcę reprezentacji
pracowników oferty, o której mowa w ust. 1, nie zostanie wyrażona przez tę
reprezentację zgoda na dokonanie zmiany umowy zakładowej, pracodawca,
przedstawiając dokumenty potwierdzające złożenie propozycji zmiany umowy
zakładowej, składa do organu nadzoru wniosek o wydanie decyzji o wykreśleniu
programu z rejestru programów.

3. W przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 2, pracodawca lub likwidator pracodawcy
jest obowiązany do złożenia do organu nadzoru wniosku o wydanie decyzji o
wykreśleniu programu z rejestru programów, przedstawiając dokumenty potwierdzające
zaistnienie przyczyn likwidacji programu.

4.  Po uzyskaniu decyzji o wykreśleniu programu z rejestru programów odpowiednio
pracodawca, syndyk lub likwidator pracodawcy przekazuje uczestnikom, za
potwierdzeniem lub przesyłką poleconą, informację o likwidacji programu,
powiadamiając ich jednocześnie o terminie, od którego zaprzestano naliczać, pobierać i
odprowadzać składki, oraz o przyczynach likwidacji programu i o czynnościach, które
podjęto zgodnie z przepisami prawa.
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5. Informacja, o której mowa w ust. 4, zawiera ponadto wezwanie uczestnika do wskazania
odpowiednio pracodawcy, likwidatorowi lub zarządzającemu rachunku, na który ma
zostać dokonana wypłata transferowa, oraz pouczenie uczestnika, że w przypadku
niepodania tego rachunku, w terminie określonym w umowie zakładowej, nastąpi zwrot,
o którym mowa w art. 44 ust. 1, oraz o konsekwencjach finansowych tego zwrotu.

6. Termin wskazania przez uczestnika rachunku, o którym mowa w ust. 5, określony w
umowie zakładowej, nie może być krótszy niż miesiąc od dnia otrzymania przez
uczestnika informacji, o której mowa w ust. 4.

7.  Obowiązek pracodawcy, syndyka lub likwidatora pracodawcy, o którym mowa w ust. 4,
uważa się za zrealizowany, także jeżeli uczestnik dwukrotnie nie podejmie przesyłki
poleconej.

<Art. 41a.
1. Organ nadzoru wykreśla z urzędu program z rejestru programów w przypadku,

gdy:
1) zakończono postępowanie likwidacyjne pracodawcy albo zakończono

postępowanie upadłościowe pracodawcy, a podmiot obowiązany do złożenia
wniosku o wydanie decyzji o wykreśleniu programu z rejestru programów nie
złożył takiego wniosku;

2) nie zakończono postępowania w sprawie wykreślenia programu przed dniem
zakończenia postępowania likwidacyjnego pracodawcy albo zakończenia
postępowania upadłościowego pracodawcy.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, organ nadzoru nie wydaje decyzji, o
której mowa w art. 37 ust. 2, a adnotację o wykreśleniu programu pozostawia w
aktach sprawy.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, art. 20 ust. 5 i ust. 6 oraz art. 42-45
stosuje się odpowiednio.>


