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Popularno c pracowniczych planów emerytalnych na wiecie

DB – Definde Benefits
DC – Defined Contribution

ród o: Mercer



2MERCER
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Wybrane rozwi zania - Wielka Brytania

• W Wielkiej Brytanii funkcjonuj liczne produkty emerytalne skierowane do 
indywidualnego odbiorcy oferuj ce pe ne zwolnienie z podatku na poziomie 
sk adek i zysku z inwestycji. Roczny limit sk adek korzystnych 
podatkowo wynosi 50,000 GBP

• 25% wyp acanego wiadczenia jest zwolnione z opodatkowania

• Aby korzysta ze zwolnie podatkowych wiadczenie musi zosta
przeznaczone z zakup renty do ywotniej (annuity)

• rodki nie mog zosta wyp acone przed osi gni ciem wieku 
emerytalnego

• Pracodawca ma mo liwo odprowadzania sk adek do produktów 
indywidualnych
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Wybrane rozwi zania - Irlandia

• Zwolnienia podatkowe s jednakowe dla grupowych i indywidualnych 
produktów emerytalnych

• Sk adki s potr cane z wynagrodzenia brutto (przed 
opodatkowaniem), w efekcie s zwolnione z podatku i s ograniczone 
do 15% - 40% rocznego dochodu (w zale no ci od wieku)

• Wyp ata rodków jest zwolniona z podatku dochodowego do kwoty 
150% ostatniego wynagrodzenia (rocznie). Maksymalny limit 
wyp acanych rodków zwolnionych z podatku wynosi 200,000 EUR
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Wybrane rozwi zania - Dania

• Sk adki s w pe ni zwolnione z opodatkowania, o ile wiadczenie jest 
wyp acane w formie renty do ywotniej (annuity)

• Je eli wiadczenie wyp acane jest w ratach przez 10 – 25 lat, wówczas 
sk adki do 55,000 DKK (ok. 30,000 PLN) s zwolnione z opodatkowania

• Wypracowany zysk jest opodatkowany

• Mo liwo wyp aty rodków jest zablokowana do osi gniecia wieku 
emerytalnego

• Wyp acane wiadczenie jest opodatkowane na preferencyjnych 
warunkach (wg ni szej skali)
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Wybrane rozwi zania - Belgia

• Sk adki wp acane do indywidualnych produktów emerytalne s
zwolnione z opodatkowania do wysoko ci rocznego limitu

• Ulga w podatku od zysku z inwestycji wynosi 30%-40% w zale no ci 
od warunków oferowanych przez dany produkt (np. d ugo
oszcz dzania)

• Wyp acane wiadczenie jest opodatkowane (10%)
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Wybrane rozwi zania - Holandia

• Indywidualne produkty emerytalne s kierowane g ównie do 
samozatrudnionych oraz osób z ograniczeniami w nabywaniu uprawnie
emerytalnych (np. zatrudnieni na podstawie umów „ mieciowych”)

• Sk adki do limitu s zwolnione z opodatkowania, o ile wiadczenie 
jest wyp acane w formie renty do ywotniej (annuity)

• Do niedawna rynek indywidualnych rozwi za emerytalnych by
zdominowany przez produkty ubezpieczeniowe. W ostatnim czasie 
popularno zdobywaj produkty bankowe, postrzegane jako bardziej 
transparentne oraz mniej kosztowne
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Wybrane rozwi zania - Hiszpania

• W ramach ró nych produktów o charakterze emerytalnym (indywidualne i 
grupowe) sk adki pracowników s zwolnione z opodatkowania, 
podobnie jak zysk z inwestycji

• Limit ca o ci sk adek zwolnionych z opodatkowania jest uzale niony 
od wieku oszcz dzaj cego: 10,000 EUR przed 50 rokiem ycia, 12,500 
EUR po 50 roku ycia

• Sk adki wp acane przez pracodawc równie zapewniaj korzy ci 
podatkowe

• Wyp acane rodki w ca o ci podlegaj opodatkowaniu

• W zamian za korzy ci podatkowe wyp ata rodków jest zablokowana do 
momentu osi gniecia wieku emerytalnego. Wcze niejsza wyp ata jest 
mo liwa w przypadku powa nego zachorowania lub d ugotrwa ego 
bezrobocia
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Wybrane rozwi zania – przyk adowe rozwi zania poza Europ
Kanada

• Roczny limit wp at na indywidualny plan emerytalny (RRSP –
Registered Retirement Saving Plan) wynosi 18% rocznego 
wynagrodzenia osi gnietego w roku poprzednim (maksymalnie 22,970 
USD w 2012). Pracownicy nie obj ci planem grupowym mog korzysta z 
pe nego limitu, natomiast górna granica dla uczestników planów 
zak adowych jest pomniejszana o sum odprowadzonych sk adek. 
Niewykorzystany limit przechodzi na nast pne lata

• Sk adki do planów indywidualnych s zwolnione z opodatkowania

• Podatek od zysku z inwestycji jest naliczany momencie wyp aty

• Wyp acane wiadczenie podlega opodatkowaniu

• W 2009 zosta o wdro one indywidualne rozwi zanie emerytalne (TFS -
Tax-Free Savings Account), które pod wzgl dem podatkowym stanowi 
odwrotno RRSP, tj. sk adki podlegaja opodatkowaniu, natomiast 
zyski i wyp ata rodków s zwolnione
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Wybrane rozwi zania – przyk adowe rozwi zania poza Europ
Singapur

• Indywidualne konta emerytalne (SRS - Supplementary Retirement 
Scheme) s prowadzone w formie rachunku bankowego przez 3 banki 
(DBS, OCBC, UOB)

• Roczny limit sk adek, które s zwolnione z opodatkowania wynosi 
12,750 SGD dla pracowników lokalnych i rezydentów lub 29,750 SGD dla 
obcokrajowców (obcokrajowcy nie moga uczestniczy w systemie 
publicznym)

• 50% wyp acanego wiadczenia jest zwolnione z opodatkowania je eli 
wyp ata nast puje po osi gni ciu wieku emerytalnego lub jest 
spowodowana mierci , bankructwem, ma podstawy medyczne lub po 10 
latach prowadzenia konta przez obcokrajowca. W przeciwnym wypadku 
105% rodków jest opodatkowane (forma kary za wcze niejsz wyp at )

• Sk adki mog by wp acane zarówno przez pracowników jak i 
pracodawców
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Wybrane rozwi zania – przyk adowe rozwi zania poza Europ
Chiny

• Rynek indywidualnych rozwi za emerytalnych bazuj cy na produktach 
ubezpieczeniowych (renta do ywotnia, polisy z funduszem 
ubezpieczeniowym) odnotowuje wzrosty rz du 50% rocznie na przestrzeni 
ostatnich 5 lat. Dynamiczny wzrost jest nap dzany przez obawy spo eczne 
o wyp acalno systemu publicznego oraz zwolnienia podatkowe

• Pod koniec obecnego roku w Szanghaju ruszy pilota owy program 
indywidualnego ubezpieczenia emerytalnego o odroczonym podatku 
w ramach którego sk adki pracowników (do limitu) oraz zyski b d
zwolnione z opodatkowania. Mercer w sierpniu 2012 przeprowadzi
badanie, z którego wynika, e 80% firm planuje wdro enie programu, a 
67% pracowników rozwa a przyst pienie. Je eli program pilotarzowy 
oka e si sukcesem zostanie wdro ony w ca ym kraju
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Opinie ekspertów Mercer

• Belgia: Popularno indywidualnych rozwi za emerytalnych wynika 
g ównie z korzy ci podatkowych. Dodatkowo I filar emerytur jest pod 
presj w ostatnich latach co sprawia, e obywatele obawiaj si o 
jego wyp acalno w przysz o ci

• Hiszpania: Zniesienie blokady wyp aty przed emerytur i podniesienie 
limitów sk adek efektywnych podatkowo znacz co podnios oby 
popularno produktów emerytalnych

• Kanada:
– Pomimo du ej popularno ci indywidualnych produktów 

emerytalnych, wiele osób nie wykorzystuje maksimum limitu 
sk adek. Limit ten jest wykorzystywany g ównie przez osoby o 
wysokim dochodzie rozporz dzalnym

– Cz pracodawców w cza rozwi zania indywidualne do planów 
grupowych celem zwi kszenia korzy ci podatkowych
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Opinie ekspertów Mercer - cd

• Szwecja: Stopniowe zmniejszanie wysoko ci emerytur publicznych 
oraz zmiany wprowadzane w ramach grupowych planów 
emerytalnych wywo a y zwi kszone zainteresowanie indywidualnymi 
rozwi zaniami emerytalnymi. Aby dalszy wzrost popularno ci 
produktów emerytalnych by mo liwy nale y rozwin system 
korzy ci podatkowych oraz umo liwi i zach ca pracowników do 
wp acania sk adek w ramach zak adowych planów emerytalnych

• Wielka Brytania: Zniesienie blokady wyp aty rodków przez 
osi gni ciem wieku emerytalnego znacz co zwi kszy oby 
popularno indywidualnego oszcz dzania na emerytur

• Turcja: Inwestowanie w ramach systemu emerytalnego jest popularne 
z uwagi na korzy ci podatkowe. Opodatkowaniu podlegaj tylko zyski 
z inwestycji w momencie wyp aty




