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WARTO WIEDZIEĆ 

Co to jest Riester Rente?

Riester Rente to prywatna, dodatko-
wa forma oszczędzania do naszej przy-
szłej emerytury. Forma prywatna, jednak 
wspierana przez państwo. Innymi słowy, 
dofinansowywana, dająca możliwość od-
pisów podatkowych i mająca zagwaranto-
wać nam - konsumentom - godziwą eme-
ryturę.

Czy tak jest w rzeczywistości ? 
Pokusiliśmy się o drobną analizę.

Geneza: Riester Rente została stworzona 
przez niemieckiego ministra pracy i spraw 
socjalnych Waltera Riestera (1998-2002) 
i miała być formą pomocy rządu dla oby-
wateli, dodatkowym filarem wspierającym 
i podnoszącym wysokość otrzymywanych 
świadczeń z tytułu wykonywanej pracy.

Zasadniczo jest tak, iż żaden ustrój po-
lityczny, choćby najbardziej przyjazny 
i prospołeczny, nie wymyślił formy pomo-
cy dla obywateli, która zagwarantowałaby 
wszystkim zainteresowanym godziwą wy-
sokość wypłacanych świadczeń. W syste-
mie socjalnym panuje zasada: wszystkim 
ma być dane, ale tak aby wszystkim star-
czyło…niezbędne minimum.

Czy jednak starcza?

Wchodząc na niemiecki rynek pracy, tuż 
po szkole lub po studiach, trzeba by od 
samego początku zarabiać ok. 3.200 € 
przez 40 lat, aby otrzymać emeryturę 
w wysokości ok. 1.000 €. Nie oszukuj-
my się, mało komu w dzisiejszych cza-
sach udaje się utrzymać 40 lat ciągłości 
pracy. Nie musi to być praca w jednym, 
wybranym przez nas zawodzie. Chodzi 
o ciągłość lat składkowych. Jeżeli jed-
nak zmieniamy prace w danym okresie 
na mniej korzystną lub z przyczyn od nas 
niezależnych korzystamy z pomocy insty-
tucji pomocowych tj. Job Center lub Agen-
tur für Arbeit lub jesteśmy kobietą, która 
nie jest na urlopie macierzyńskim i jesz-
cze nie pracowała, płacone za nas składki 
są mniejsze lub nie ma ich wcale. Wpły-
wa to na wysokość przyszłej emerytury, 
gdzie jak wspomniałem, liczy się ciągłość 
i to najlepiej na tym samym poziomie fi-
nansowym. Między innymi w tym celu zo-
stał wprowadzony produkt Riester Rente. 
Produkt mający na celu wspomóc obywa-
tela i uchronić go przed socjalną, niską 
emeryturą, dający możliwość jej podwyż-
szenia poprzez zawiązanie dodatkowego, 
prywatnego funduszu, wspieranego przez 
państwo. Naiwnym jest ten, kto myśli, iż 
państwo robi coś za darmo dla obywatela. 
Owszem, składki na Riester Rente można 
uwzględniać w zeznaniu podatkowym. Co 
więcej, można liczyć na dofinansowanie 

Center. Innymi słowy, państwo chce dzię-
ki współpracy obywatela w tym kierunku, 
mniej mu dopłacać do jego egzystencji. 
To właśnie rodzi pytanie o sensowność 
tego projektu i stawia go pod znakiem za-
pytania jako połowiczny.

Dla kogo jest Riester Rente?

Riester Rente można polecić wąskiemu 
gronu odbiorców - osobom posiadają-
cym dużo dzieci lub dobrze zarabiającym 
singlom. Polisy tego typu trzeba indywi-
dualnie dopasować. Filar ten nie nadaje 
się dla każdego. Nie da się zaprzeczyć, 
że jest to lepsze rozwiązanie niż żadne, 
jednak nie przy proponowanych przez 
ubezpieczalnie (sic!) składkach rzędu 20-
30 €, czy nawet 50 €…chyba że osoba 
ubezpieczona nie przekroczyła 5-go roku 
życia. Gdyby tak faktycznie było, iż osoba 
30-sto czy 40-stoletnia dzięki niewygóro-
wanej składce może zgromadzić pokaź-
ny kapitał, dodatkowo jest jej dopłacane 
184 € (na dzieci urodzone przed 2008) 
lub 300 € (na dzieci urodzone po 2008) to 
taki produkt sam by się sprzedawał, ko-
lokwialnie mówiąc, nie trzeba by nikogo 
doń namawiać, każdy z nas posiadałby 
kilka takich polis, a w efekcie bylibyśmy 
milionerami na emeryturze.

Gdzie leży problem?

Riester Rente trzeba opodatkować, to po 
pierwsze. Po drugie, dodatki państwowe 
(staatliche Zulagen) otrzymujemy, jeśli 
nasz niepracujący partner ma również 
Riester polisę. Na dzieci z kolei są przy-
znawane na czas otrzymywania Kinder-
geld (Kinderzulage), jednak nie w formie 
fizycznej, tylko punktów emerytalnych do-
pisywanych do fikcyjnego konta. Zulagen, 
czyli wyżej wymienione dodatki, trzeba 
w większości umów co roku aktualizować 
i odnawiać, inaczej w danym roku przepa-
dają. Dodatki te są wyrażone w bieżącej 
walucie Euro i są w ujęciu rocznym. Nie 
dostajemy 184 € dodatkowo miesięcznie 
do tego, co sami wpłacamy. Musimy kwo-
tę należnego nam dodatku podzielić na 
12 miesięcy. W tym przypadku będzie to 
ok. 15 € miesięcznie, jednak nie gotówki, 
a wspomnianych już punktów emerytal-
nych. 

Wnioski.

Te najlepiej wyciągać indywidualnie. Każ-
dy ma prawo pod innym kątem spojrzeć 
na produkt i dostrzegać w nim zalety lub 
wady. Dlatego trudno jest definitywnie 
stwierdzić, że Riester Rente jest złym pro-
duktem. Na pewno, jak w wielu przypad-
kach, są lepsze. Jednak zawsze WARTO 
WIEDZIEĆ i warto porównywać.
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RIESTER RENTE, czyli emerytury pry-
watne dofinansowane przez państwo. 
Pytania, mity, odpowiedzi.
Jeżeli nie słyszeliście Państwo jeszcze 
o Riester Rente, to jest to dobry czas, 
aby posłuchać.

od państwa, zawiązując taką formę ubez-
pieczenia.

Czy aby na pewno?

Do końca roku 2016 liczba zawartych 
umów tego tytułu wyniosła 16,5 miliona. 
Biorąc pod uwagę różnorodność form 
ubezpieczeń tego rodzaju, to więcej niż 
średnio. Jak wspomniałem, Riester Ren-
te jest ubezpieczeniem forowanym przez 
państwo i daje możliwość odpisania w ze-
znaniu podatkowym. Jednak aby zacho-
wać równowagę w przyrodzie, uzyskaną 
w ten sposób emeryturę trzeba w efekcie 
końcowym opodatkować, czyli pomniej-
szyć o podatek kalkulowaną prognozę. 
Prognozę, albowiem polisy te opierają się 
na przybliżonych wyliczeniach i są zbudo-
wane często (aczkolwiek nie zawsze) na 
jednym funduszu notowanym na giełdzie, 
a to niesie za sobą ryzyko niepowodze-
nia inwestycji. Funduszy tych powinno 
być kilka, aby owo ryzyko zminimalizo-
wać, a ich rentowność powinna być rzędu 
7-12% w skali roku. Efektywność, czyli 
przynoszenie realnego zysku, zaczyna 
się nierzadko dopiero po 30-35 latach, 
kiedy po takim okresie powinniśmy mieć 
już zbudowany dosyć pokaźny kapitał. 
Miałem jakiś czas temu na biurku umowę 
klientki, której rentowność w okresie ko-
lejnych 30 lat wynosiła 0,14% (!), podczas 
gdy miesięczna inflacja obecnie jest pię-
ciokrotnie wyższa.

Czy to problem?

Jak najbardziej. Niska rentowność powo-
duje znikomy przyrost kapitału. Logiczne. 
Nie jesteśmy w stanie skutecznie szybko 
zebrać wystarczającej ilości środków, aby 
mieć później na ich podstawie wypłaca-
ną przyzwoitą emeryturę. Co więcej, jeśli 
w umowie brak odpowiedniego zapisu 
o dziedziczeniu przez małżonka, prze-
pada cały zebrany kapitał. Dla niektórych 
osób pocieszeniem może być fakt, iż ze-
brany kapitał jest wolny od zajęć komor-
niczych oraz nie podlega odliczeniu przy 
formułowaniu wysokości świadczeń po-
mocowych Hartz IV.

Jaką rolę odgrywa państwo?

Tajemnicą poliszynela jest to, że Riester 
Rente nie miało i nie ma na celu zapew-
nić jej posiadaczom tak zwanej godziwej 
emerytury, którą każdy z nas kojarzy  
z w miarę przeciętnym, ale nie niskim 
uposażeniem w jesieni swojego życia. 
Polisa ta ma zmniejszyć przepaść między 
naszym wypracowanym dochodem eme-
rytalnym (państwowym i tym prywatnym 
w sumie) a granicą minimum socjalnego, 
wypłacanego na przeżycie obywatelom 
przez wspomnianą wyżej instytucję Job 


