
Obywatele zagraniczni – zwrot wysokości składek w związku z 
przeniesieniem adresu zamieszkania z Islandii

Obywatele państw należących do EOG:
Obywatele zagraniczni z państw należących do EOG nie mogą otrzymywać świadczeń z bieżących 
składek ani z obowiązkowego funduszu emerytalnego, ani III filaru systemu emerytalnego. 

Kraje należące do EOG to: 

Austria, Belgia, Wielka Brytania, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Islandia, 
Włochy, Irlandia, Chorwacja, Cypr (część grecka), Lichtenstein, Luksemburg, Łotwa, Litwa, Malta, 
Norwegia, Portugalia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwajcaria, Szwecja, Czechy, 
Węgry oraz Niemcy.

Jeżeli beneficjent posiadał obywatelstwo państwa należącego do EOG w okresie płatności składek, 
nie ma on prawa do zwrotu składek emerytalnych. Beneficjent z podwójnym obywatelstwem państw 
należących do EOG także nie ma prawa do zwrotu składek emerytalnych.  
 
Obywatele Stanów Zjednoczonych: 
Obywatele amerykańscy nie mają prawa do zwrotu składek emerytalnych z tytułu obowiązkowego 
funduszu emerytalnego czy zamkniętego funduszu oszczędnościowego, natomiast mają prawo do 
zwrotu wysokości składek na otwarty fundusz oszczędnościowy z tytułu składek obowiązkowych oraz do 
zwrotu wysokości składek z III filaru systemu emerytalnego. 
 
Obywatele państw spoza EOG i Stanów Zjednoczonych: 
Obywatele państw spoza EOG oraz Stanów Zjednoczonych mają prawo do otrzymania wysokości 
składek obowiązkowych oraz z III filaru składek emerytalnych. 

Wypłacanie kwoty składek może rozpocząć się po upływie dwóch lat od daty wpłaty pierwszej składki 
emerytalnej. 

Wniosek o wypłacenie wysokości składek emerytalnych należy wypełnić i złożyć wraz z następującymi 
załącznikami:

» Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Ludności o przeniesieniu adresu zamieszkania z Islandii;
» odpis paszportu.

W przypadku przeniesienia przez członka funduszu adresu zamieszkania z Islandii przed upływem dwóch 
lat od dnia wpłaty pierwszej składki emerytalnej, można wypełnić i złożyć wniosek wraz z załącznikami, 
który zostanie przechowany do dnia, w którym członek funduszu nabiera praw do uzyskania zwrotu 
wysokości składek emerytalnych.  
 
Wypłacanie wysokości składek obywatelom państw należących do EOG oraz wypłacanie 
wysokości obowiązkowych składek emerytalnych obywatelom amerykańskim: 
W przypadku spełnienia warunków ochrony ubezpieczeniowej beneficjent może rozpocząć pobieranie 
wysokości składek. W związku z tym obywatele państw należących do EOG oraz Stanów Zjednoczonych 
mogą zwrócić się do urzędu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kraju macierzystym zajmującym 
się pośrednictwem w sprawach wypłacania świadczeń emerytalnych z urzędem w Islandii. Następnie 
odpowiedni urząd przesyła formularze wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Islandii.
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