
Opodatkowanie kwot otrzymanych z tytułu ubezpieczeń majątkowych
i osobowych

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.),
zwanej dalej u.o.p.d.o.f., od podatku dochodowego wolne są kwoty otrzy-
mane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem:
a) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych

z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów
specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane
zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c u.o.p.d.o.f.;

b) dochodu otrzymanego z tytułu inwestowania składki ubezpieczenio-
wej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepi-
sów o działalności ubezpieczeniowej – w wypadku ubezpieczeń zwią-
zanych z funduszami kapitałowymi.

Funduszami kapitałowymi w rozumieniu u.o.p.d.o.f. są fundusze inwesty-
cyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o fundu-
szach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działa-
jące na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej,
z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o orga-
nizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych są (w myśl art. 17
ust. 1 pkt 5 u.o.p.d.o.f.) przychodami z kapitałów pieniężnych. Zgodnie
z art. 30a ust. 1 pkt 5 u.o.p.d.o.f., od dochodu z tytułu udziału w funduszach
kapitałowych pobiera 19-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy.
Dochodem, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 5 u.o.p.d.o.f., jest różnica
między wypłaconą kwotą świadczenia i sumą składek wpłaconych do za-
kładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy. Do-
chodu tego nie pomniejsza się o straty z tytułu udziału w funduszach kapi-
tałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych,
poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

Nie ustala się przychodu z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa sub-
funduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami,
w przypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki
uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego,
dokonanej na podstawie przepisów o funduszach inwestycyjnych (art. 17
ust. 1c u.o.p.d.o.f.).

Zgodnie z art. 52a ust. 1 pkt 3 u.o.p.d.o.f., od podatku dochodowego są zwol-
nione dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, jeżeli docho-
dy te są wypłacane podatnikowi na podstawie umów zawartych lub zapi-
sów dokonanych przez podatnika przed dniem 1 grudnia 2001 r.
Zwolnienie nie dotyczy dochodów uzyskanych w związku z przystąpie-
niem podatnika do programu oszczędzania z funduszem kapitałowym,
bez względu na formę tego programu, w zakresie dochodów z tytułu wpłat
(wkładów) do funduszu dokonanych począwszy od dnia 1 grudnia 2001 r.
Zwolnione od podatku dochodowego są jednak wypłaty środków z pracow-
niczego programu emerytalnego:
a) transferowe środków zgromadzonych w ramach pracowniczego pro-

gramu emerytalnego do innego pracowniczego programu emerytalne-
go lub na indywidualne konto emerytalne w rozumieniu przepisów
o indywidualnych kontach emerytalnych,

b) środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym
dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środ-
ków po śmierci uczestnika,

c) środków zgromadzonych w grupowej formie ubezpieczenia na życie
związane z funduszem inwestycyjnym lub w innej formie grupowego
gromadzenia środków na cele emerytalne dla pracowników – do pra-
cowniczego programu emerytalnego, zgodnie z przepisami o pracow-
niczych programach emerytalnych.

Opodatkowanie świadczeń z tytułu ustawy o podatku od spadków
i darowizn

W myśl art. 831 § 3 Kodeku cywilnego suma ubezpieczenia w ubezpiecze-
niu osobowym przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku
po Ubezpieczonym i tym samym nie jest objęta podatkiem od spadku
określonym w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i da-
rowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm.).

Egzekucja sądowa świadczeń i odszkodowań

Zgodnie z art. 831 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks po-
stępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) nie
podlegają egzekucji świadczenia z tytułu ubezpieczeń osobowych oraz
odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach określonych
w drodze rozporządzenia przez ministrów finansów i sprawiedliwości.

W myśl § 1 i 2 rozporządzenia ministrów finansów i sprawiedliwości
z dnia 4 lipca 1986 r. w sprawie określenia granic, w jakich świadczenia
z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych
nie podlegają egzekucji sądowej (Dz. U. z 1986 r. Nr 26, poz. 128), świad-
czenia pieniężne z tytułu ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ty-
tułu ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej w trzech
czwartych częściach tych świadczeń i odszkodowań. Ograniczenia egze-
kucji nie dotyczą egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń ali-
mentacyjnych oraz składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu
ubezpieczeń osobowych i majątkowych.

Składka ubezpieczeniowa jako koszt uzyskania przychodu

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 59) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.
zm.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 57) u.o.p.d.o.f., nie uważa się za koszty uzyska-
nia przychodów składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu zawar-
tych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wy-
jątkiem umów dotyczących ryzyka grup 1, 3 i 5 działu I oraz grup 1 i 2
działu II wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003 r.
o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.), je-
żeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca
i umowa ubezpieczenia w okresie pięciu lat, licząc od końca roku kalen-
darzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza:
a) wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy;
b) możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających

z umowy;
c) wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

Składka ubezpieczeniowa jako przychód pracownika

Na podstawie art. 12 ust. 1 u.o.p.d.o.f., za przychody ze stosunku służbo-
wego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku
pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pie-
niężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źró-
dło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagro-
dzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego
rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszel-
kie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry usta-
lona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak
również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń czę-
ściowo odpłatnych.

Za pracownika w rozumieniu u.o.p.d.o.f. uważa się osobę pozostają
w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub
spółdzielczym stosunku pracy.

Załącznik do umowy ubezpieczenia na życie
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