IKZE
Jak złożyć oświadczenie, że jest się osobą
samozatrudnioną?

1

Po zalogowaniu do Serwisu Transakcyjnego należy wybrać zakładkę „Zlecenia”.

2

Następnie, w tabeli po lewej stronie, należy wybrać opcję „Emerytura (IKE, IKZE)”.

3

W tym miejscu widoczna będzie lista umów do produktów emerytalnych – należy wejść w szczegóły,
wybierając otwartą umowę IKZE.

4

W szczegółach umowy, pod informacją o aktualnej alokacji, należy wybrać opcję „Zmiana uprawnień
do limitu wpłat”.

5

W tej zakładce można wskazać obowiązujący limit wpłat na IKZE. W przypadku wybrania podwyższonego limitu należy zaznaczyć oświadczenie o spełnieniu warunków uprawniających do skorzystania
z tej opcji.

6

Ostatnim krokiem jest zatwierdzenie oświadczenia – kodem SMS lub kodem jednorazowym z listy
(sposób zależy od wybranej wcześniej metody autoryzacji zleceń). Po zatwierdzeniu oświadczenia
wyświetli się komunikat o przyjęciu dyspozycji.
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Generali Investments TFI S.A. Generali Investments TFI S.A. działa na podstawie decyzji KPW (obecnie: KNF) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Brak
gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki inwestycji
mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i podatki. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Szczegółowe
informacje na temat IKZE w Generali Investments TFI S.A. znajdują w Regulaminach prowadzenia IKZE. Indywidualna sytuacja Uczestnika może mieć wpływ na
zasady opodatkowania. Przed zawarciem umowy o prowadzenie IKZE zaleca się kontakt z doradcą podatkowym. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji
niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny
być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad
sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów,
Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl. Ulga podatkowa w wysokości
2 019,46 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga wyniesie 1 199,05 zł, a przy progu podatkowym 17% ulga wyniesie 1 072,84
zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2021 roku - Oszczędność
podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie. W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ulga podatkowa w wysokości 3 029,18 zł przysługuje przy progu podatkowym 32%. Przy progu podatkowym 19% ulga
wyniesie 1 798,58 zł, a przy progu podatkowym 17% ulga wyniesie 1 609, 25 zł. Prezentowana wysokość ulgi podatkowej obowiązują przy wpłacie pełnego limitu na
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w 2021 roku - Oszczędność podatkowa w skali roku przy maksymalnej wpłacie.
Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje wyłącznie po osiągnięciu przez oszczędzającego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co
najmniej w 5 latach kalendarzowych. Wypłata może być, w zależności od wniosku oszczędzającego dokonywana jednorazowo albo w ratach.

