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oszczędzaj na później



KORZYŚCI NA 
 TERAZ I PÓŹNIEJ 
Czy inwestując na przyszłość możemy 
już dziś skorzystać z ulgi podatkowej? 
Tak. Takie możliwości daje Indywidualne 
Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. 
Zobacz, jakie to proste.

INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ  
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego 
prowadzone w oparciu o subfundusze Allianz FIO 
daje Ci: 

• możliwość swobodnego wybierania spośród 
11 subfunduszy inwestycyjnych Allianz Funduszu 
Inwestycyjnego Otwartego (FIO) o różnych stra-
tegiach (akcyjnych, mieszanych i dłużnych),

• pewność, że Twoje środki są zarządzane przez 
specjalistów z wieloletnim doświadczeniem na 
rynkach finansowych.

CIESZ SIĘ DODATKOWYMI KORZYŚCIAMI
IKZE to korzystna forma oszczędzania, która za-
pewnia:
 • dodatkowe pieniądze do emerytury,
 •  szybką i prostą do rozliczenia ulgę podatko-

wą w każdym roku, w którym nastąpi wpłata
na IKZE,

 •  wypłatę zgromadzonego kapitału po osiągnięciu
65. roku życia z potrąceniem 10% zryczałtowane-
go podatku,

 • brak 19% podatku od zysków kapitałowych,
 •  dziedziczenie środków przez osoby wskazane

przez właściciela IKZE z pominięciem procesu
spadkowego,

 •  zwolnienie wypłaty dla osób uposażonych z po-
datku od spadków i darowizn.



LIMITY WPŁAT W 2021 
Od 2021 r. obowiązują dwa limity wpłat na IKZE. 
  •  limit podstawowy wpłat na IKZE wynosi 

1,2-krotność prognozowanego wynagrodzenia – 
6 310,80 zł.

  •  limit wpłat na IKZE dla osób samozatrudnionych 
(prowadzących pozarolniczą działalność), jest 
wyższy i wynosi 1,8-krotność prognozowanego 
wynagrodzenia, maksymalnie 9 466,20 zł. 

ZYSKUJ CO ROKU 
Zaraz po zakończeniu roku masz możliwość obni-
żenia podatku PIT poprzez odpis wpłat na IKZE od 
podstawy opodatkowania. Twoje oszczędności, w za-
leżności od stawki opodatkowania, mogą wynieść: 

Zaoszczędzoną kwotę możesz reinwestować 
lub przeznaczyć na inne cele. 

ODLICZ ULGĘ PODATKOWĄ 

Podpisz umowę IKZE  
z Allianz FIO

Do końca 2021 r. wpłać pieniądze 
na wskazany rachunek –  
jednorazowo lub w ratach  
do wysokości limitu

Rozliczając podatek wpisz kwotę 
wpłaconą na IKZE w załączniku 
PIT/O w pozycji „Wpłata na indywidualne 
konto zabezpieczenia emerytalnego 
(IKZE)” oraz w rocznym zeznaniu PIT 
w pozycji „Odliczenia od dochodu” – 
wskazane w części B załącznika PIT/O

Skala 
opodatkowania

Wpłata roczna
6 310,80  9 466,20

17%  1 072,84  1 609,25
19%  1 199,05  1 798,58
32%  2 019,46  3 029,18



www.allianz.pl/tfi 
Infolinia TFI Allianz: 22 541 79 79

Skontaktuj się z doradcą
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Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy  
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowi usługi doradztwa finansowego, 
prawnego i podatkowego oraz nie należy go traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów 
finansowych, ich emitentów lub wystawców. 

Allianz FIO nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszy, ani uzyskania określonego 
wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto portfeli inwestycyjnych subfunduszy może charakteryzować 
się dużą zmiennością wynikającą ze składu tych portfeli lub z przyjętej techniki zarządzania portfelami, 
w sytuacji dużej zmienności cen na rynku akcji. Uczestnik musi liczyć się z brakiem zysku lub możliwością utraty 
części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia zbycia i dnia odkupienia jednostek 
uczestnictwa oraz od pobranych opłat za nabycie. Prospekt informacyjny Allianz FIO zawierający wymagane 
prawem informacje, w tym o ryzyku inwestycyjnym, opłatach, kosztach i podatkach oraz kluczowe informacje 
dla inwestorów dostępne są w języku polskim na stronie internetowej www.allianz.pl/tfi, w Towarzystwie oraz 
u dystrybutorów. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w Prospektach Informacyjnych (Rozdział III, pkt 4) 
dostępnych w języku polskim na stronie www.allianz.pl/tfi.

TFI Allianz Polska S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 
(obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 19 listopada 2003 roku. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000176359, NIP 521-32-59-888, 
REGON 015555893, wysokość kapitału zakładowego: 16 500 000 złotych (wpłacony w całości).




