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Wstęp 

Rozliczenie pracowników oddelegowanych jest  związane z Pakietem Mobilności,  który dotyczy
kierowców jeżdżących po krajach Europy. Przepisy wewnętrzne (krajowe), w tym zakresie – czyli
takie,  które  dotyczą  rozliczenia  pracy  w  oddelegowaniu,  były  u  nas  od  dawna,  ale  miały
zastosowanie  w bardzo małym stopniu  (dotyczyły  tylko  osób pracujących stale  za  granicą,  ale
rozliczanych  w  zakresie  ZUS  w  kraju).  Obecnie  z  racji  znaczącego  udziału  kierowców
międzynarodowych w strukturze zatrudnienia temat stał się bardziej aktualny. 

Nowości

➢ Ustalenie nowej zmiennej finansowej na okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 na podstawie
składnika Max. podstawa ZUS podzielonej przez 30.

Za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 = 5259,00 
Za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 = 5922,00

➢ Obsługa składek ZUS nie obniżających Podstawy opodatkowania 

➢ Obsługa obniżenia składek ZUS do Podstawy opodatkowania 

➢ Na liście płac dodano zakładkę Oddelegowani. Z następującymi kolumnami:

• Imię,
• Nazwisko,
• Równowartość diet w PLN zwolniona ZUS,
• 30% diet zwolniona z PIT.
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➢ Na liście płac dodano w zakładce Składki i podatek pracownika kolumny: 

• Suma składek Ubezpieczony nieobniżające podstawy opodatkowania (zwol.
Pod.) 

• Składki ZUS nieobniżające podstawy naliczenia podatku 

Wartości dla tych kolumn są wyliczane, gdy podstawa opodatkowania może 
być mniejsza niż podstawa ozusowana liczona od tych samych składników, 
co wywołuje problem braku możliwości obliczania od dochodu pełnej 
wartości składek ZUS. Wylicza się je na podstawie wzorów:

Dla emerytalnej:

‘Składka Emerytalna Ubezpieczony’ x 
‘POMNIEJSZONA Podstawa do opodatkowania’ / 
‘Podstawa wypadkowa’  – (MINUS) ‘Składka 
Emerytalna Ubezpieczony’ 

Dla rentowej:

Składka Rentowa Ubezpieczony’ x 
‘POMNIEJSZONA Podstawa do opodatkowania’ / 
‘Podstawa wypadkowa’ – (MINUS)  ‘Składka 
Rentowa Ubezpieczony’ 

Dla chorobowej:

‘Składka Chorobowa Ubezpieczony’ x 
‘POMNIEJSZONA Podstawa do opodatkowania’ / 
‘Podstawa wypadkowa’ – (MINUS) ‘Składka 
Chorobowa Ubezpieczony’ 

Dodatkowo dla kolumny Składki ZUS nieobniżające podstawy naliczenia
podatku wartość pomnożona jest przez „-1”.
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Obsługa
W celu obliczenia wynagrodzenia dla pracownika oddelegowanego do pracy za granicą należy 
otworzyć listę podstawową w miesiącu. Po przez standardową opcję Lista Płac → Lista płac / 
Karty wynagrodzeń. Wybrać miesiąc rozliczenia i wybrać Otwórz. 

W pierwszej kolejności należy wykonać Przepisanie oraz przeliczenie wynagrodzenia 
podstawowego pracownika. 

Po wykonaniu obliczenia, jeżeli na liście płac występują pracownicy oddelegowani konieczne jest 
przejście na zakładkę Oddelegowanie.

Zakładka umożliwia wpisanie wysokości diet w PLN zwolnionych z ZUS przez wpisanie wartości 
w  kolumnie Równowartość diet w PLN zwolniona ZUS pracownikom oddelegowanym.
Program na podstawie wprowadzonych wartości automatycznie obliczy wysokość diet zwolnionych
z PIT i wykaże je w kolumnie obok: 30% diet zwolniona z PIT.

4



Jeżeli osoba obliczająca wynagrodzenia nie zgodzi się z wartością diet zwolnioną z PIT ma 
możliwość zmiany jej wysokości. Czynność tą wykonuje się poprzez dwukrotne kliknięcie lewym 
przyciskiem myszy na kwotę i wpisuje własną. Wartość należy zatwierdzić wciskając Enter na 
klawiaturze. 

Po wypełnieniu zakładki Oddelegowanie program automatycznie obniży podstawy do wyliczenia 
składek, jeżeli łączna wartość Podstaw ZUSowskich ze wszystkich list płac wypłacanych w jednym
miesiącu nie będzie mieć wartości mniejszej niż 5922 zł. Wartość dotyczy wypłat z datą wypłaty w 
roku 2022. 

Uwaga!
W przypadku kilku wypłat w miesiącu dla jednego pracownika wartości w kolumnach 
Równowartość diet w PLN zwolniona ZUS oraz 30% diet zwolniona z PIT powinny zostać 
wypełnione na pierwszej sporządzanej liście płac w miesiącu. 
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