Rozliczanie pracowników
oddelegowanych za granicę
(aktualizacja 28 marca 2017)

Abstrakt
W poradniku opisano rozliczenia z ZUS i urzędem skarbowym, dokonywane przez
pracodawcę za pracowników oddelegowanych za granicę i opłacanych w walucie
zagranicznej, stałą stawką miesięczną, godzinową, lub w dowolny inny sposób.
Zacytowano regulujące akty prawne. Przedstawiono szczegółową implementację rozliczeń
w programie. Rozliczenia automatycznie uwzględniają okresy oddelegowania
krótsze niż pełny miesiąc, bez konieczności dokonywania przez użytkownika
dodatkowych wyliczeń. Opisana implementacja uwzględnia również szczególne
sytuacje, takie jak: wyliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy przysługującego z
tytułu wypłat dokonanych za okres oddelegowania, wybór kraju opodatkowania,
rejestracja i wyliczenie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe przepracowane w czasie
oddelegowania, automatyzacja rozliczeń w przypadku lokalnej waluty innej niż EURO,
oraz rozliczanie oddelegowania pracowników tymczasowych.
Przez pracownika oddelegowanego za granicę rozumiana jest sytuacja, w której
pracownik zostaje skierowany przez polskiego pracodawcę do pracy za granicą,
jednocześnie nadal pozostając w stosunku pracy z kierującym pracodawcą.
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Ubezpieczenia społeczne [1]
Obowiązkiem ubezpieczeń społecznych w Polsce objęci są wszyscy obywatele polscy
posiadający tytuł do ubezpieczenia na obszarze Polski, jak również obywatele polscy
zatrudnieni przez polskie podmioty za granicą. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o
systemie ubezpieczeń społecznych [2] podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne wszystkich pracowników jest przychód w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych, osiągany u pracodawcy z tytułu pozostawania w
ramach stosunku pracy, z wyłączeniami ujętymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe [3].
Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia, podstawy wymiaru składek nie stanowi
część wynagrodzenia pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, w
wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowej poza granicami
kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz
warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w
państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej, z tytułu podróży poza granicami
kraju, z zastrzeżeniem że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący
podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, o
którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zatem, w
przypadku pracowników przebywających za granicą, zatrudnionych tam u polskich
pracodawców i tam uzyskujących przychody, podstawą wymiaru składek na
ubezpieczenia społeczne jest osiągany przez nich przychód, pomniejszony o
równowartość diet za każdy dzień pobytu za granicą, nie niższy jednak od kwoty
prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
W przypadku, gdy praca za granicą jest wykonywana przez część miesiąca, np. z powodu
rozpoczęcia lub zakończenia pracy, choroby lub urlopu bezpłatnego, minimalną podstawę
wymiaru zmniejsza się proporcjonalnie, zgodnie z art. 18 ust. 9 ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych [2]:
9. Za miesiąc, w którym nastąpiło odpowiednio objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i
rentowymi lub ich ustanie i jeżeli trwały one tylko przez część miesiąca, kwotę najniższej
podstawy wymiaru składek zmniejsza się proporcjonalnie, dzieląc ją przez liczbę dni
kalendarzowych tego miesiąca i mnożąc przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu.
Od 1 października 2016 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zasad ustalania
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych u
polskich pracodawców za granicą. Stanowią one konsekwencję wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r., w którym Trybunał orzekł, że
dotychczasowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek pracowników
oddelegowanych do pracy za granicę, uzyskujących przychód niższy niż kwota
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, wynikające z § 2 ust. 1 pkt 16
rozporządzenia, są niezgodne z Konstytucją.
Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia, w brzmieniu obowiązującym od 1
października 2016 r., podstawy wymiaru składek nie stanowi część wynagrodzenia
pracowników, których przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, zatrudnionych
za granicą u polskich pracodawców, w wysokości równowartości diety przysługującej z
tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w
przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery
budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z tym zastrzeżeniem, że
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tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie
może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia.
Aby ułatwić interpretację wprowadzonych zmian, ZUS opublikował następujące zasady
ogólne, doprecyzowujące ustalanie podstawy składek:
1. Przepis § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia w znowelizowanym brzmieniu ma
zastosowanie do ustalania podstawy wymiaru składek począwszy od podstawy za
październik 2016 r., wykazanej w dokumentach rozliczeniowych składanych za ten
miesiąc.
2. Przepis § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia ma zastosowanie wyłącznie, jeśli
przychód pracownika za dany miesiąc jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie
(w 2016 r. - 4.055 zł).
3. Ustalając czy § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia będzie mieć zastosowanie należy
brać pod uwagę łączny przychód uzyskany przez pracownika w danym miesiącu, a
więc zarówno za pracę w Polsce jak i za granicą.
4. Przy dokonywaniu porównania do kwoty przeciętnego wynagrodzenia brak jest
podstaw prawnych do proporcjonalnego zmniejszania kwoty przeciętnego
wynagrodzenia, odpowiednio do okresu przebywania za granicą, w przypadku
pracownika, który pracował za granicą przez część miesiąca. Nie ma znaczenia
okres przebywania w danym miesiącu za granicą. Porównania należy dokonywać
zawsze do pełnej kwoty przeciętnego wynagrodzenia (w 2016 r. - 4.055 zł).
5. Przez przychód pracownika, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia
należy rozumieć przychód ustalony zgodnie z powołanym art. 18 ust. 1 i 2 ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych. Tym samym należy brać pod uwagę
wszystkie wypłaty, stanowiące podstawę wymiaru składek, dokonane lub
postawione do dyspozycji ubezpieczonego od pierwszego do ostatniego dnia
danego miesiąca, bez względu na okres za jaki przysługują.
6. Przez użyte w § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia sformułowanie "za każdy dzień
pobytu" należy rozumieć zarówno dni pracy poza granicami kraju jak i dni
rozkładowo wolne od pracy (np. sobotę i niedzielę, przypadające w trakcie trwania
podróży służbowej). Dniem pobytu jest dzień, za który pracownik otrzymuje
wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru składek, przy czym do dni pobytu
nie zalicza się dni urlopu wypoczynkowego pracownika, tj. okresu ustawowego
zwolnienia pracownika od obowiązku świadczenia pracy.
Zgodnie z par. 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy
wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe [3], stanowiące podstawę
wymiaru składek przychody pracownika osiągane w walutach obcych przelicza się na
złote w sposób przyjęty w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa
o podatku dochodowym od osób fizycznych - pdof) [4]. Chodzi tutaj o art. 11, ust. 3 i 4
ustawy o pdof:
3. Przychody w walutach obcych, z zastrzeżeniem art. 14 i art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10,
przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji
podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających
zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody
przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy
Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, z
zastrzeżeniem ust. 4.
4. Jeżeli bank, z którego usług korzysta podatnik, stosuje różne kursy walut obcych i nie
jest możliwe zastosowanie kursu, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, lub bank nie
ogłasza kursu walut, do przeliczenia przychodu uzyskanego przez podatnika na złote,
stosuje się kurs średni walut obcych ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego
dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.
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Ubezpieczenie zdrowotne [1]
Pracownicy wysłani do pracy za granicę przez polskich pracodawców podlegają
ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeśli w tym czasie stosuje się do nich polskie
ustawodawstwo.
Art. 81 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
[5] stanowi, że do ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne
pracowników (również wysłanych) stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru
składek na ubezpieczenia społeczne tych pracowników. Podstawę wymiaru składki na
ubezpieczenie zdrowotne pomniejsza się o kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne,
rentowe i chorobowe, potrąconych przez pracodawcę ze środków pracownika, zgodnie z
przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od podatku dochodowego
obliczonego według skali podatkowej określonej w ustawie o podatku dochodowym od
osób fizycznych. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się
podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych
Oprócz składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne za
pracowników wysłanych do pracy za granicę, płatnicy zobowiązani są odprowadzać także
składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zgodnie
z obowiązującymi zasadami dotyczącymi pracowników zatrudnionych w Polsce.

Podatek dochodowy
Przychód pracowników oddelegowanych za granicę jest opodatkowany, po odliczeniu za
każdy dzień pobytu kwoty równej 30% diety, zgodnie z art. 21, ust. 1, pkt. 20 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych [4]:
1. Wolne od podatku dochodowego są:
[...]
20) część przychodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za
granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy
nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, za każdy dzień pobytu za granicą, w
którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej
oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30 % diety, określonej w
przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery
budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 15;
Przychód przelicza się na złote zgodnie z zacytowanym wcześniej art. 11, ust. 3 i 4
ustawy o pdof [4].
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Przykład I (za Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 z dn. 15-2010 [6])
Wypłata w kwietniu 2010 brutto 2500 EURO, dieta 36 EURO, kurs 1EURO = 3,8356zł
Podstawa składek na ubezpieczenia społeczne:
(2500 EURO - 36 EURO diety x 30dni) x 3,8356zł = 5446,55zł
Składki na ubezpieczenia społeczne:
5446,55zł x 13,71% = 746,72zł
Podstawa składki na ubezpieczenie zdrowotne:
5446,55zł - 746,72zł = 4699,83zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne:
4699,83zł x 9% = 422,98zł
Przychód opodatkowany:
(2500 EURO - 30% x 36 EURO diety x 30dni) x 3,8356zł = 8346,27zł
Podstawa opodatkowania - zaokrąglona do pełnego złotego;
8346,27zł - 111,25zł - 746,72zł = 7488zł
Zaliczka na podatek dochodowy naliczona:
7488zł x 18% - 46,33zł = 1301,51zł
Zaliczka na podatek dochodowy należna, po odliczeniu 7,75% podstawy ubezpieczenia
zdrowotnego oraz zaokrągleniu do pełnego złotego:
1301,51zł - 7,75% x 4699,83zł = 937zł

Implementacja w programie
Przykładowa baza danych, skonfigurowana do rozliczania pracowników oddelegowanych
do Francji (stawka miesięczna), oraz Finlandii (stawka godzinowa), w dowolnych
okresach w trakcie miesiąca, jest dostępna do pobrania ze stron producenta (w sekcji
'Poradniki'). Przykładową konfigurację można dopasować do faktycznych potrzeb np.
dodając dodatkowe składniki wynagrodzenia przysługujące w czasie oddelegowania,
zmieniając miejsce oddelegowania (np. z Francji, czy Finlandii na Niemcy), oraz walutę
rozliczeń (np. USD zamiast EURO).
Wydruk listy płac dla trzech pracowników z przykładowej bazy danych za miesiąc listopad
2011 pokazano na rys.1. W opisanym przykładzie wszyscy pracownicy zarabiają w Polsce
wynagrodzenie minimalne (1386zł w 2011 roku), w Finlandii stawkę godzinową (8,75
EURO), natomiast we Francji stawkę miesięczną 1850 EURO). Okresy oddelegowania są
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rejestrowane w kartotece osobowej po wybraniu przycisku 'Absencje i Kalendarz' na
zakładce 'Urlopy okolicznościowe, przestoje, oddelegowania'. Pracownik Kochanowski_Fra
ma okres oddelegowania do Francji od 11 do 20-11-2011, Kowalski_Fin do Finlandii od
21 do 30-11-2011, natomiast Malinowski_Fra_Fin do Francji od 11 do 20-11-2011, oraz
do Finlandii od 21 do 30-11-2011. W pozostałych okresach pracownicy pracują w Polsce.

Rys.1. Wydruk listy płac dla pracownika Kochanowski_Fra oddelegowanego do Francji
(stawka miesięczna) od 11 do 20-11-2011.

Rys.2. Wydruk listy płac dla pracownika Kowalski_Fin oddelegowanego do Finlandii
(stawka godzinowa) od 21 do 30-11-2011.
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Rys.3. Wydruk listy płac dla pracownika Malinowski_Fra_Fin oddelegowanego najpierw od
11 do 20-11-2011 do Francji (stawka miesięczna), a następnie od 21 do 30-11-2011 do
Finlandii (stawka godzinowa).
W celu zainstalowania przykładowej bazy danych należy, w pierwszej kolejności,
rozpakować bazę danych - w tym celu należy uruchomić udostępniony na stronie
internetowej plik 'firma_oddelegowani.exe'. Po rozpakowaniu (domyślnie do foldera
'firma_oddelegowani'), należy uruchomić moduł 'Kopia Zapasowa', wybrać przycisk
'Odtwórz Kopię Zapasową' i jako lokalizację źródła kopii zapasowej wskazać folder
'firma_oddelegowani'. Po wybraniu 'Dokończ', kopia zapasowa zostanie odtworzona.
Można wtedy uruchomić program i kontynuować zapoznawanie się z przykładową
konfiguracją.
W przykładowej konfiguracji, przed utworzeniem listy płac za wybrany miesiąc,
należy wprowadzić do kartoteki pracowników okresy oddelegowania (rys.4.). W dalszej
kolejności należy upewnić się, że aktualne wartości stawek i innych danych związanych z
wyliczeniem wynagrodzenia pracownika za granicą są prawidłowe. W przykładowych
danych oznacza to prawidłowe wartości zmiennych 'Płaca Euro Francja', oraz 'Stawka
Euro Finlandia', dostępne w kartotece pracownika, po wybraniu przycisku 'Zmienne', a
następnie '...' z prawej strony nazwy zmiennej.
Następnie należy wprowadzić prawidłową w wybranym miesiącu wartość zmiennej
globalnej 'Kurs EURO' (opcja menu 'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń', 'Definiowanie
Zmiennych Globalnych' i przycisk '...' z prawej strony nazwy zmiennej). Należy również
upewnić się, że wartości zmiennych globalnych 'Progn. wyn. przeciętne', 'Dieta EURO
Finlandia', oraz 'Dieta EURO Francja', są także prawidłowe.
Po wprowadzeniu prawidłowych wartości dla wszystkich zmiennych można przystąpić do
wyliczenia listy płac.

Strona 8 z 40

Wybrane zagadnienia kadrowo-płacowe

Rys.4. Wprowadzenie okresów oddelegowania do kartoteki pracownika, po wybraniu
przycisku 'Absencje i Kalendarz'. W tym samym celu można wykorzystać również inny
ekran - 'Wprowadzanie Przerw/Świadczeń wg Wybranego Okresu' (opcja menu 'Zadania',
'Kartoteki Osobowe').

Szczegóły implementacji
Implementacja rozliczeń pracowników oddelegowanych za granicę, zademonstrowana na
przykładowej bazie danych, spełnia następujące cztery warunki:
1. Przejrzyście prezentuje wyniki wyliczeń na wydruku listy płac, oraz minimalizuje
rejestrację danych potrzebnych do wyliczenia listy
2. Uwzględnia łatwe dodawanie dodatkowych składników wynagrodzenia przysługujących
w czasie oddelegowania (np. premia, dodatek za rozłąkę, itp.)
3. Umożliwia rozliczanie pracowników oddelegowanych zarówno stałą stawką miesięczną
(np. Francja), jak i stawką godzinową (np. Finlandia)
4. Automatycznie uwzględnia okresy oddelegowania krótsze nż pełny miesiąc, bez
konieczności dokonywania przez użytkownika jakichkolwiek dodatkowych wyliczeń.
Wdrożenia najłatwiej jest dokonać poprzez zainstalowanie przykładowej bazy danych, a
następnie odpowiednią zmianę nazewnictwa zmiennych i składników wynagrodzenia,
zgodnie z potrzebami. Poniżej opisano wszystkie czynności konfiguracyjne wykonane w
celu utworzenia przykładowej konfiguracji w pustej bazie danych - opis może ułatwić
zrozumienie, oraz być użyteczny w przypadku rekonfigurowania już istniejącej bazy
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danych, do której użytkownik chce dodać rozliczanie pracowników oddelegowanych za
granicę. Przykładowa konfiguracja zakłada wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej za
pracę w Polsce, z możliwością oddelegowania do Francji (stała stawka miesięczna), lub
do Finlandii (stała stawka godzinowa).
Konfigurowanie bazy danych wymaga od użytkownika dokonującego tej
konfiguracji uwagi, precyzji i zrozumienia. Sekwencja czynności w celu
zautomatyzowania od podstaw rozliczeń pracowników oddelegowanych za granicę (do
Francji lub Finlandii), identycznie jak to zrobiono w przykładowej bazie danych, została
przedstawiona w punktach poniżej.

Konfiguracja programu (wykonywana tylko raz)
1. Należy zdefiniować dziesięć składników wynagrodzenia dotyczących oddelegowania. Są
to kolejno: 'Wynagrodzenie za oddelegowanie', 'Przychód opodatkowany za
oddelegowanie', 'Podstawa ubezpieczeń społecznych za oddelegowanie', '30% diet do
odliczenia', 'Wynagrodzenie w Euro Francja', 'Wynagrodzenie w Euro Finlandia', '30% diet
w Euro Francja', '30% diet w Euro Finlandia', 'Diety w Euro Francja', 'Diety w Euro
Finlandia'.
Składniki 'Wynagrodzenie za oddelegowanie', 'Przychód opodatkowany za
oddelegowanie', 'Podstawa ubezpieczeń społecznych za oddelegowanie' będą na liście
płac zawierać odpowiednio: wynagrodzenie w złotych za czas oddelegowania w miesiącu,
podstawę opodatkowania, oraz podstawę ubezpieczeń społecznych wynikające z
przychodu za czas oddelegowania. Pozostałe składniki będą zawierać cząstkowe wyniki
potrzebne do wyliczenia trzech pierwszych, oraz do przejrzystej prezentacji wyliczeń na
wydruku listy płac.
Szczegóły definicji zostały przedstawione na rys.5-10. Definiowania nowych składników
należy dokonać po wybraniu opcji menu 'Zadania', 'Konfiguracja Wynagrodzeń i
Rozliczen', 'Definiowanie Składników Wynagrodzenia'.
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Rys.5. Definicje nowych składników wynagrodzenia.
Każdy ze składników należy po zdefiniowaniu dopisać do listy dopuszczalnych składników
na liście płac z wynagrodzeniem zasadniczym 'Wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki
miesięczne' (rys.6.).

Rys.6. Każdy z nowych składników wynagrodzenia należy dopisać do listy dopuszczalnych
składników na liście płac 'Wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki miesięczne'.
Najwygodniej jest to uczynić poprzez wybranie przycisku 'Listy Płac…' z lewej strony
składnika, po jego zdefiniowaniu.

Rys.7. Definicje nowych składników wynagrodzenia.
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Rys.8. Definicje nowych składników wynagrodzenia.

Rys.9. Definicje nowych składników wynagrodzenia.
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Rys.10. Definicje nowych składników wynagrodzenia.
Definicje składników należy wprowadzać precyzyjnie zgodnie z powyższymi ekranami.
Aby sobie ułatwić wprowadzanie nowych składników o podobnych lub identycznych
definicjach do już istniejących, można wykorzystać opcje menu 'Działania', 'Dopisz
Pozycję wg Aktualnie Wybranej', która kopiuje definicję istniejącego składnika do nowej
pozycji - nową pozycję należy wtedy odpowiednio zmienić.
Kluczową kwestię w definicjach składników jest 'Kolejność wyliczania'. Składniki
są wyliczane i dopisywane do listy płac właśnie zgodnie z tą kolejnością. W ten sposób
można najpierw wyliczyć składnik reprezentujący sumę diet za okres oddelegowania, a
dopiero w dalszej kolejności odjąć wyliczoną sumę diet od sumy wynagrodzenia za
oddelegowanie.
2. Należy zdefiniować nowy rodzaj absencji: 'Oddelegowanie za granicę'. W tym celu
należy otworzyć ekran 'Rodzaje Absencji - Świadczeń i Przerw' (opcja menu 'Zadania',
'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń') i dopisać nowy rodzaj o takiej nazwie, zgodnie z
rys.11.

Rys.11. Nowy rodzaj absencji 'Oddelegowanie za granicę'.
W dalszej kolejności należy otworzyć ekran 'Definiowanie Świadczeń i Przerw' (opcja
menu 'Zadania', 'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń') i zdefiniować dwie nowe
przerwy: 'Oddelegowanie do Finlandii', oraz 'Oddelegowanie do Francji', zgodnie z rys.12.
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Rys.12. Nowe przerwy 'Oddelegowanie do Finlandii', oraz 'Oddelegowanie do Francji'.
Tak zdefiniowane przerwy umożliwią przejrzystą rejestrację okresów oddelegowania na
ekranie 'Szczegóły Dotyczące Wybranej Osoby - Absencje i Kalendarz' (dla wybranego
pracownika - rys.4.), lub na ekranie 'Wprowadzanie Absencji wg Wybranego Okresu' (dla
wielu pracowników jednocześnie - w opcji menu 'Zadania', 'Kartoteki Osobowe',
'Wprowadzanie Przerw/Świadczeń wg Wybranego Okresu'). Po zapisaniu, przy każdej z
przerw należy wybrać przycisk 'Listy płac…', a następnie z listy rozwijanej wybrać listę
'Wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki miesięczne' - rys.13.

Rys.13. Dopisanie nowych przerw jako dopuszczalnych na liście 'Wynagrodzenie
zasadnicze i inne składniki miesięczne'.
3. Należy utworzyć dwadzieścia nowych zmiennych na poziomie globalnym (opcja menu
'Zadania', 'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń', 'Definiowanie Zmiennych Globalnych'):
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Rys.14. Definiowanie nowych zmiennych.

Rys.14a. Definiowanie dodatkowych zmiennych (zmiany od października 2016).
Zmiennym o sposobie wprowadzania wartości 'Wielomiesięcznie' należy nadać
odpowiednie wartości: zmienna '30 procent' otrzymała wartość '0,3', 'Dieta EURO
Finlandia' wartość '42', 'Dieta EURO Francja' wartość 45. Jako miesiąc 'od' dla wartości
tych zmiennych przyjęto przykładowo styczeń 2000. Zmienna 'Progn. wyn. przeciętne'
otrzymała wartość '3359,00' w miesiącach od stycznia do grudnia 2011 (jest to
prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej).
Powyższym zmiennym należy odpowiednio uaktualniać wprowadzone kwoty.
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Zmienna 'Kurs EURO' jest zmienną wielomiesięczną uaktualnianą każdego miesiąca zmienna ta reprezentuje kurs EURO w PLN, np. wartość za listopad 2011 wynosi '4,5195'
(od 'listopad 2011' do 'listopad 2011').
W dalszej kolejności należy zdefiniować 4 zmienne, z których trzy to zmienne wyliczające
dni oddelegowania (sposób wprowadzania - 'Liczba dni absencji'): 'Dni oddeleg.
Finlandia', 'Dni oddeleg. Francja', 'SUM: dni oddelegowani.', oraz jedna zmienna
wyliczająca godziny robocze oddelegowania do Finlandii (sposób wprowadzania - 'Ilość
godz. roboczych absencji') 'Godz. oddeleg. Finlandia' wyliczająca godziny przepracowane
w czasie oddelegowania w Finlandii - zmienna ta, po wymnożeniu przez stawkę, będzie
użyta do wyliczenia składnika 'Wynagrodzenie w Euro Finlandia'. Ekrany definicji tych
zmiennych zostały zaprezentowane na rys.15-18.

Rys.15. Definicja zmiennej 'Dni oddeleg. Finlandia'.

Rys.16. Definicja zmiennej 'Dni oddeleg. Francja'.
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Rys.17. Definicja zmiennej 'SUM: dni oddelegowani.'.

Rys.18. Definicja zmiennej 'Godz. oddeleg. Finlandia'.
Kolejne 3 zmienne są podsumowaniem wartości wybranych składników wynagrodzenia.
Są to: 'SUM: kwota red. EURO', 'SUM: 0,3*kw.red. EURO', oraz 'SUM: wynagrodz.
EURO'. Pierwsze dwie zmienne reprezentują kwotę redukcji podstawy ubezpieczeń
społecznych w EURO (rys.19), oraz kwotę redukcji podstawy opodatkowania w EURO
(30% kwoty redukcji podstawy ubezpieczeń społecznych - rys.20). Ostatnia zmienna to
suma wynagrodzenia za okresy oddelegowania w EURO (rys.21).
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Rys.19. Definicja zmiennej 'SUM: kwota red. EURO'.

Rys.20. Definicja zmiennej ' SUM: 0,3*kw.red. EURO '.
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Rys.21. Definicja zmiennej 'SUM: wynagrodz. EURO'.
Następne 4 zmienne to zmienne wyliczające zależności funkcyjne (sposób wprowadzania
'Funkcja zmiennych'). Są to: 'Współczynnik Francja' (iloraz dni kalendarzowych
oddelegowania do Francji podzielonych przez liczbę dni kalendarzowych miesiąca rys.22), ' Podstawa ZUS EURO' (podstawa ubezpieczeń społecznych za czas
oddelegowania w EURO, czyli różnica wynagrodzenie w EURO minus suma diet za dni
oddelegowania - rys.23), 'Min. podst. ZUS w PLN' (prognozowane wynagrodzenie
przeciętne proporcjonalnie do dni oddelegowania w miesiącu - rys.24), oraz 'Podstawa
POD EURO' (podstawa opodatkowania za czas oddelegowania wyrażona w EURO, czyli
różnica wynagrodzenie w EURO minus 30% sumy diet za dni oddelegowania - rys.25)

Rys.22. Definicja zmiennej 'Współczynnik Francja'.
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Rys.23. Definicja zmiennej 'Podstawa ZUS EURO'.

Rys.24. Definicja zmiennej 'Min. podst. ZUS w PLN'.
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Rys.25. Definicja zmiennej 'Podstawa POD EURO'.
Ostatnie 5 zmiennych to zmienne związane z implementacją zmian w wyliczaniu
podstawy wymiaru składek ZUS wprowadzonych od października 2016. Są to:
•
•
•

•

•

'2016: SUM: wynagr.PLN' - suma wynagrodzenia uzyskanego w Polsce - rys.25a,
'2016: ZUS min. wyn.prz.' - różnica całkowitego wynagrodzenia uzyskanego za
granicą i w Polsce, oraz wynagrodzenia przeciętnego - rys.25b,
'2016: współczynnik' - współczynnik przyjmujący wartość 1, gdy całkowite
wynagrodzenie uzyskane za granicą i w Polsce przekracza kwotę wynagrodzenia
przeciętnego, oraz wartość 0, gdy całkowite wynagrodzenie uzyskane za granicą i
w Polsce jest mniejsze niż kwota wynagrodzenia przeciętnego - rys.25c,
'2016: podst. ZUS EURO' - podstawa ZUS wyrażona w EURO po zmianach z
października 2016 równa sumie wynagrodzenia uzyskanego za granicą i w Polsce
zredukowanej o kwotę diet tylko w przypadku, gdy to wynagrodzenie przekracza
wynagrodzenie przeciętne - rys.25d,
'2016: min.pdst.ZUS PLN' - wynagrodzenie przeciętne zredukowane o kwotę
wynagrodzenia uzyskanego w Polsce tylko w przypadku, gdy suma wynagrodzenia
uzyskanego za granicą i w Polsce przekracza wynagrodzenie przeciętne - rys.25e

Rys.25a. Definicja zmiennej '2016: SUM: wynagr.PLN' (zmiany od października 2016).
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Rys.25b. Definicja zmiennej '2016: ZUS min. wyn.prz.' (zmiany od października 2016).

Rys.25c. Definicja zmiennej '2016: współczynnik' (zmiany od października 2016).
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Rys.25d. Definicja zmiennej '2016: podst. ZUS EURO' (zmiany od października 2016).

Rys.25e. Definicja zmiennej '2016: min.pdst.ZUS PLN' (zmiany od października 2016).
4. Po zdefiniowaniu absencji, należy utworzyć nowy wzorzec składników wynagrodzenia
(opcja menu 'Zadania', 'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń', 'Wzorce Pracowników',
'Wzorcowe Składniki Wynagrodzenia') nadając temu wzorcowi nazwą np. 'Oddelegowani
Francja i Finlandia'. Utworzony wzorzec można następnie wygodnie wykorzystać do
tworzenia nowych lub rekonfiguracji istniejących kartotek.

Rys.26. Nowy wzorzec składników wynagrodzenia 'Oddelegowani Francja i Finlandia'.
Wzorcowi należy przypisać dwie dodatkowe zmienne o sposobie wprowadzania wartości
'Wielomiesięcznie': 'Płaca Euro Francja' i 'Stawka Euro Finlandia'. Aby tego dokonać,
należy wybrać przycisk 'Zmienne...' z prawej strony wzorca (rys.26). Zmienna 'Płaca
Euro Francja' będzie zawierać wartości miesięcznej stawki wynagrodzenia za czas
oddelegowania do Francji, natomiast zmienna 'Stawka Euro Finlandia' - stawkę
godzinową za czas oddelegowania do Finlandii (rys.27).
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Rys.27. Zmienne przypisane do wzorca 'Oddelegowani Francja i Finlandia'.
Szczegóły wzorca można wprowadzić po wybraniu przycisku 'Szczegóły...' z prawej
strony wzorca. Na zakładce 'Formuły proste' zawierają one wynagrodzenie zasadnicze
(rys. 28), natomiast na zakładce 'Formuły złożone', rys.29-31, 10 wcześniej
zdefiniowanych składników: 'Wynagrodzenie za oddelegowanie', 'Przychód opodatkowany
za oddelegowanie', 'Podstawa ubezpieczeń społecznych za oddelegowanie', '30% diet do
odliczenia', 'Wynagrodzenie w Euro Francja', 'Wynagrodzenie w Euro Finlandia', '30% diet
w Euro Francja', '30% diet w Euro Finlandia', 'Diety w Euro Francja', oraz 'Diety w Euro
Finlandia'.

Rys.28. Zakładka 'Formuły proste' w szczegółach wzorca 'Oddelegowani Francja i
Finlandia': składnik 'Wynagrodzenie zasadnicze' jest wynagrodzeniem za czas pracy w
Polsce.
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Rys.29. Zakładka 'Formuły złożone' w szczegółach wzorca 'Oddelegowani Francja i
Finlandia' - pozycje 1-4.
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Rys.30. Zakładka 'Formuły złożone' w szczegółach wzorca 'Oddelegowani Francja i
Finlandia' - pozycje 5-8.

Rys.31. Zakładka 'Formuły złożone' w szczegółach wzorca 'Oddelegowani Francja i
Finlandia' - pozycje 9-11.
Po utworzeniu i zapisaniu wzorca, można ten wzorzec wykorzystać do rekonfiguracji
kartotek pracowników. W kartotece pracownika należy wtedy wybrać opcję menu
'Działania', 'Rekonfiguracja Kartoteki Osobowej', 'Wg Wzorca - Wymiana Rozliczeń i
Kalendarza', a następnie wybrać wzorzec składników 'Oddelegowani Francja i Finlandia' i
potwierdzić rekonfigurację. Po skonfigurowaniu jednego pracownika, należy wprowadzić
dane i sprawdzić wyliczanie wynagrodzenia (pkt.4). Jeżeli wszystko działa prawidłowo,
wówczas można dokonać rekonfiguracji kartotek pozostałych pracowników.
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W przypadku odczytania kartoteki dla wielu pracowników, rekonfiguracji można dokonać
dla wszystkich pracowników jednocześnie.
5. Aby zapewnić większą czytelność danych wyświetlanych na wydrukach list płac, warto
dodać do wydruku informację o kursie Euro użytym do obliczeń. Aby tego dokonać,
należy zmienić konfigurację listy płac z wynagrodzeniem zasadniczym tak, aby umieścić
odpowiednią informację w 'Uwagach' dla tej listy płac. W tym celu należy otworzyć ekran
'Rodzaje List Płac ze Składnikami Wynagrodzenia' (opcja menu 'Zadania', 'Konfiguracja
Wynagrodzeń i Rozliczeń'), a następnie, po uaktywnieniu do edycji pozycji 'Wynagr.
zasadnicze i inne skł. mies.', należy w 'Uwagach' tej pozycji wpisać tekst: 'Kurs Euro
[Kurs EURO]'. Część w nawiasach kwadratowych zostanie w czasie dopisywania
pracownika do listy płac wymieniona na aktualny w danym miesiącu kurs Euro (wartość
zmiennej 'Kurs EURO').

Rys.32. Modyfikacja pola 'Uwagi', dla listy płac z wynagrodzeniem zasadniczym na
ekranie definicji rodzajów list płac. W ten sposób, do wydruku listy płac dołączona
zostanie informacji o aktualnym kursie Euro.

Wprowadzanie danych (wykonywane co miesiąc - przed
wyliczeniem listy płac)
Po skopiowaniu wzorca do kartoteki wybranego pracownika, należy każdemu
pracownikowi wprowadzić wartości zmiennych, w opisywanym przykładzie są to
następujące wartości: 'Płaca zasadnicza' - 1386 (zł), 'Płaca Euro Francja' - 1850 (Euro),
'Stawka Euro Finlandia' - 8,75 (Euro). Poniewaz ww wartości są wprowadzane w okresach
wielomiesięcznych, nie ma potrzeby ich uaktualniania co miesiąc, chyba że nastąpiła
zmiana stawki, lub płacy.
W dalszej kolejności należy wprowadzić prawidłową w wybranym miesiącu wartość
zmiennej globalnej 'Kurs EURO' - np. 4,5195 w miesiącu listopad 2011 (opcja menu
'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń', 'Definiowanie Zmiennych Globalnych', a
następnie '...' z prawej strony nazwy zmiennej). Należy również wprowadzić wartości
zmiennych globalnych 'Progn. wyn. przeciętne' - 3359 w 2011 roku, 'Dieta EURO
Finlandia' - 42 (Euro), oraz 'Dieta EURO Francja' - 45 (Euro).
W poniższym przykładzie wybranemu pracownikowi należy wprowadzić okres
oddelegowania do Francji od 11 do 20-11-2011. Po wprowadzeniu prawidłowych wartości
dla wszystkich zmiennych można przystąpić do wyliczenia listy płac.
Po otworzeniu list płac za miesiąc listopad 2011, należy dopisać nową listę płac z
wynagrodzeniem zasadniczym, a następnie, po otworzeniu jej zawartości, dopisać
pracownika do tej listy (rys.33-35). Wydruk listy płac powinien być identyczny z
pokazanym na rys.1.
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Rys.33. Rozliczenie wynagrodzenia pracownika oddelegowanego za granicę - składniki z
listy płac na ekranie wprowadzania danych.

Rys.34. Rozliczenie wynagrodzenia pracownika oddelegowanego za granicę - składniki z
listy płac na ekranie wprowadzania danych.

Rys.35. Rozliczenie wynagrodzenia pracownika oddelegowanego za granicę podsumowanie składek ZUS i podatku na ekranie wprowadzania danych.

Wynagrodzenie za urlop
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Wynagrodzenie urlopowe nie jest wyliczane automatycznie od składników
przysługujących za okres oddelegowania. W przypadku, gdy od wynagrodzenia
wypłacanego za czas oddelegowania pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za urlop,
należy odpowiednio skonfigurować dodatkowy składnik wyliczający to wynagrodzenie w
sposób opisany poniżej.
W poniższym przykładzie założono, że wynagrodzenie za urlop przysługuje pracownikowi
od wynagrodzenia godzinowego wypłacanego za okres oddelegowania do Finlandii. Na
potrzeby przykładu założono również, że pracownik był oddelegowywany w miesiącach
listopad i grudzień 2011, za co otrzymał wynagrodzenie godzinowe, oraz, że wykorzystał
urlop wypoczynkowy w miesiącu styczniu 2012.
W pierwszej kolejności należy zdefiniować dodatkowy składnik wynagrodzenia, w
poniższym przykładzie nazwany 'Urlopowe za oddelegowanie' (rys. 36). Po zapisaniu
definicji, nowy składnik należy dopisać do listy dopuszczalnych składników na
liście z wynagrodzeniem zasadniczym.

Rys.36. Definicja dodatkowego składnika wynagrodzenia 'Urlopowe za oddelegowanie'. Po
zdefiniowaniu, składnik należy dopisać do listy z wynagrodzeniem zasadniczym (służy w
tym celu przycisk 'Listy Płac...' z prawej strony składnika.
W dalszej kolejności, w celu automatyzacji wyliczania wynagrodzenia za urlop, należy
zdefiniować trzy dodatkowe zmienne globalne (rys. 37): 'URL: godziny przeprac.' zmienna wyliczająca godziny przepracowane w Finlandii w ciągu poprzedzających urlop 3
miesięcy (rys. 38), 'URL: składniki' - zmienna wyliczająca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia godzinowego w EURO za czas przepracowany w Finlandii w ciągu
poprzedzających urlop 3 miesięcy (rys. 39), 'URL: wyn. urlop EURO' - zmienna funkcyjna,
wyliczająca wynagrodzenie za urlop w EURO przysługujące za okres oddelegowania
('Zatr. - godziny urlopu w miesiącu' x 'URL: składniki' / 'URL: godziny przeprac.') (rys.
40).
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Rys.37. Definicja trzech dodatkowych zmiennych globalnych: 'URL: godziny przeprac.' to
godziny przepracowane w Finlandii w ciągu poprzedzających urlop 3 miesięcy, 'URL:
składniki' to kwota wynagrodzenia w EURO za godziny przepracowane w tym okresie w
Finlandii, 'URL: wyn. urlop EURO' to funkcja wyliczająca wynagrodzenie urlopowe
przysługujące z tytułu wypłat za okres oddelegowania.

Rys.38. Definicja zmiennej 'URL: godziny przeprac.': zmienna wylicza sumę godzin
przepracowanych w Finlandii przez pracownika w ciągu poprzedzających urlop 3
miesięcy.

Rys.39. Definicja zmiennej 'URL: składniki': zmienna wylicza kwotę wynagrodzenia w
EURO wypłaconego pracownikowi w ciągu poprzedzających urlop 3 miesięcy.
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Rys.40. Definicja zmiennej 'URL: składniki': zmienna jest iloczynem godzin urlopu w
miesiącu, oraz stawki godzinowej wynagrodzenia za urlop przysługującej z tytułu wypłat
wynagrodzenia za okres oddelegowania. W efekcie otrzymywana jest przysługująca
kwota urlopowego wyrażona w EURO.
Po zdefiniowaniu zmiennych, wynagrodzenie urlopowe należy dopisać do rozliczeń w
kartotece pracownika. Zostało to przedstawione na rys. 41.
Bardzo ważną kwestią jest prawidłowa rejestracja urlopu wypoczynkowego w kartotece
pracownika: w przypadku urlopu przypadającego w trakcie okresu oddelegowania, po
zarejestrowaniu urlopu w standardowy sposób na zakładce 'Urlopy wypoczynkowe', okres
oddelegowania należy przerwać przed rozpoczęciem urlopu, a nestępnie ponownie
rozpocząć po zakończeniu urlopu, w sposób przedstawiony na rys.42.
Zdefiniowany i dopisany do kartoteki pracownika składnik 'Urlopowe za oddelegowanie'
będzie automatycznie wyliczał i dopisywał do listy z wynagrodzeniem zasadniczym
wynagrodzenie urlopowe przysługujące pracownikowi z tytułu wynagrodzenia, które
otrzymał za okres oddelegowania. Przykładową zawartość listy płac z wyliczonym
składnikiem przedstawiono na rys. 43.

Rys.41. Definicja dodatkowego składnika wynagrodzenia 'Urlopowe za oddelegowanie' w
kartotece pracownika. Ponieważ kwota wyliczonego wynagrodzenia urlopowego jest
wyrażona w EURO, aby przekonwertować kwotę na PLN należy ją przemnożyć przez kurs
EURO.
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Rys.42. Prawidłowo zarejestrowany urlop wypoczynkowy w kartotece pracownika - w
przypadku urlopu wypoczynbkowego od 15 do 20 stycznia 2012, okres oddelegowania
jest zakończony z datą 14-01-2012, kolejny jest zaczęty 21-01-2012.

Rys.43. Prawidłowo skonfigurowany składnik 'Urlopowe za oddelegowanie' pojawia się w
oddzielnej pozycji na liście płac.

Wybór kraju opodatkowania
W przypadku niektórych krajów oddelegowania (np. Niemcy), zapłacenie podatku w kraju
oddelegowania może być korzystniejsze dla pracownika od opodatkowania w Polsce. W
takiej sytuacji, podatek dochodowy jest płacony w kraju oddelegowania, natomiast w
Polsce, kwota takiego przychodu jest umieszczana na deklaracji PIT-11 w pozycji
'Przychód zwolniony od podatku'. Aby powyższą sytuację zautomatyzować w programie,
wystarczy odpowiednio zmienić definicję składnika 'FP - Przych. opod. za oddelegow.',

Strona 32 z 40

Wybrane zagadnienia kadrowo-płacowe

tak, jak to pokazano na rys.44 - kwota składnika nie wchodzi do podstawy
opodatkowania i staje się jednocześnie przychodem zwiolnionym z podatku.

Rys.44. Zmiana definicji składnika 'FP - Przych. opod. za oddelegow.' w przypadku
opłacania podatku dochodowego za granicą. Kwota składnika nie wchodzi do podstawy
opodatkowania i jest jednocześnie przychodem zwiolnionym z podatku.

Godziny nadliczbowe w czasie oddelegowania
Godziny nadliczbowe przypadające w okresie oddelegowania można zdefiniować i
rejestrować w programie tylko w jeden sposób - jako dwie dodatkowe zmienne,
wprowadzane zwykle sumarycznie za cały miesiąc, rzadziej w podziale na dni, i
rejestrujące odpowiednio godziny nadliczbowe z dopłatą 50% i 100%. Opis takiej
konfiguracji, zarówno w zakresie ustawienia kartoteki pracownika, jak i automatyzacji
rozliczania, został szczegółowo przedstawiony w oddzielnym poradniku 'Konfiguracja,
rejestracja, oraz rozliczanie godzin nadliczbowych i nocnych'.
Przykładowe formuły automatyzujące rozliczanie w przypadku pracownika
oddelegowywanego na Litwę przedstawiono na rys. 45.

Rys.45. Formuły automatyzujące rozliczanie godzin nadliczbowych za czas
oddelegowania.
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Lokalna waluta inna niż EURO
W przypadku oddelegowania za granicę do innego kraju, niż rozliczające się w EURO (np.
Węgry, Litwa, itp.) kwota diety jest zwykle wyrażona w EURO, natomiast stawki
wynagrodzenia, godzinowa, lub miesięczna, w walucie lokalnej. W takiej sytuacji
dysponujemy zwykle stawką godzinową lub miesięczną wyrażoną w walucie lokalnej, oraz
kursem lokalnej waluty, oraz EURO wyrażonymi w PLN. W związku z tym, do konfiguracji
opisanej w sekcji 'Implementacja w programie' należy wprowadzić pewne zmiany. W
poniższym przykładzie założono oddelegowanie pracownika na Litwę.

Rys.44. Zdefiniowanie nowej zmiennej globalnej 'Kurs LTL w PLN' pozwala na
zarejestrowanie kursu waluty litewskiej w złotych.
W pierwszej kolejności, do zmiennych globalnych należy dodać kurs lokalnej waluty
wyrażony w PLN (rys. 46).
W dalszej kolejności, w kartotece pracownika należy wprowadzić dwie nowe zmienne:
'Stawka w Lit Litwa', oraz 'Stawka w Euro Litwa'. Zmienna 'Stawka w Lit Litwa' jest
zmienną wielomiesięczną, zawierającą stawkę godziinową pracownika wyrażoną w
walucie litewskiej (lit - LTL) (rys.47). Zmienna 'Stawka w Euro Litwa' jest dodatkową
zmienną funkcyjną, która przelicza zmienną 'Stawka w Lit Litwa' na EURO (rys.48).
W formułach opisanych w sekcji 'Implementacja w programie' (rys.30, składnik w pozycji
6), zostaje teraz użyta zmienna 'Stawka w Euro Litwa', inaczej w tym przypadku
zdefiniowana, ale ostatecznie zawierająca identyczną informację, czyli stawkę godzinową
oddelegowywanego pracownika przeliczoną na EURO.
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Rys.47. Dwie nowe zmienne w kartotece pracownika: 'Stawka w Lit Litwa', oraz 'Stawka
w Euro Litwa'. Zmienna 'Stawka w Euro Litwa' jest w tym przypadku zmienną funkcyjną,
przeliczającą zmienną 'Stawka w Lit Litwa' na EURO (rys.48).

Rys.48. Definicja zmiennej 'Stawka w Euro Litwa' - zmienna funkcyjna przelicza stawkę
godzinową wyrażoną w walucie lokalnej (w tym przypadku w walucie litewskiej Lit), na
EURO.

Oddelegowanie pracowników tymczasowych
W przypadku pracowników tymczasowych, całość wynagrodzenia otrzymywanego za czas
oddelegowania stanowi podstawę do obliczania składek ZUS. Pracodawca ma natomiast
możliwość zastosowania art.21 ust.1 pkt.20 ustawy o podatku dochodowym od osób
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fizycznych, czyli zwolnienia z opodatkowania części przychodów pracowników czasowo
przebywających za granicą w kwocie odpowiadającej 30% diety.
W celu realizacji powyższej sytuacji w konfiguracji programu należy dokonać
następującej modyfikacji: aby nie redukowac podstawy ZUS o diety, wystarczy zmienić
definicję zmiennej 'Podstawa ZUS EURO' pokazaną na rys. 23, usuwając redukcję
podstawy. Nowa, zmieniona definicja została przedstawiona na rys. 49.

Rys.49. Zmieniona definicja zmiennej 'Podstawa ZUS EURO' w celu rozliczania
pracowników tymczasowych - podstawą ZUS jest całość wynagrodzenia, bez odliczeń.
W odniesieniu do wyliczania wynagrodzenia za urlop od wynagrodzenia za czas
oddelegowania, w przypadku pracowników tymczasowych, zmianie ulega okres z którego
odczytywane są składniki, zamiast prawidłowego w przypadku 'zwykłych' pracowników
okresu 3-miesięcznego, brany jest pod uwagę okres 36 miesięcy, czyli maksymalna
długość umowy na zatrudnienie tymczasowe (rys.50).

Rys.50. Definicja zmiennej 'URL: składniki': zmienna wylicza kwotę wynagrodzenia w
EURO wypłaconego pracownikowi zatrudnionemu tymczasowo w ciągu poprzednich 36
miesięcy.
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Zmiany w konfiguracji programu od października 2016
W celu implementacji zmiany sposobu ustalenia podstawy wymiaru składek ZUS od 1
października 2016, w konfiguracji programu należy dokonać następujących zmian:
1. Należy dopisać pięć nowych zmiennych na poziomie globalnym (opcja menu 'Zadania',
'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń', 'Definiowanie Zmiennych Globalnych'), w sposób
przedstawiony na rys.14a.
2. Każda z dopisanych zmiennych musi zostać zdefiniowana w sposób przedstawiony
poniżej:
•
•
•

•

•

'2016: SUM: wynagr.PLN' - suma wynagrodzenia uzyskanego w Polsce - rys.25a,
'2016: ZUS min. wyn.prz.' - różnica całkowitego wynagrodzenia uzyskanego za
granicą i w Polsce, oraz wynagrodzenia przeciętnego - rys.25b,
'2016: współczynnik' - współczynnik przyjmujący wartość 1, gdy całkowite
wynagrodzenie uzyskane za granicą i w Polsce przekracza kwotę wynagrodzenia
przeciętnego, oraz wartość 0, gdy całkowite wynagrodzenie uzyskane za granicą i
w Polsce jest mniejsze niż kwota wynagrodzenia przeciętnego - rys.25c,
'2016: podst. ZUS EURO' - podstawa ZUS wyrażona w EURO po zmianach z
października 2016 równa sumie wynagrodzenia uzyskanego za granicą i w Polsce
zredukowanej o kwotę diet tylko w przypadku, gdy to wynagrodzenie przekracza
wynagrodzenie przeciętne - rys.25d,
'2016: min.pdst.ZUS PLN' - wynagrodzenie przeciętne zredukowane o kwotę
wynagrodzenia uzyskanego w Polsce tylko w przypadku, gdy suma wynagrodzenia
uzyskanego za granicą i w Polsce przekracza wynagrodzenie przeciętne - rys.25e

3. W szczegółach wzorca składników wynagrodzenia (opcja menu 'Zadania', 'Konfiguracja
Wynagrodzeń i Rozliczeń', 'Wzorce Pracowników', 'Wzorcowe Składniki Wynagrodzenia')
na zakładce 'Formuły złożone', należy zmodyfikować pozycję dotyczącą składnika
wynagrodzenia 'FZ - Podst.ub.społ. za oddelegow.' w sposób przedstawiony na rys.51,
poniżej:

Rys.51. Definicja składnika 'FZ - Podst.ub.społ. za oddelegow.': od 1-10-2016 podstawa
składek ubezpieczeniowych ZUS jest wyliczana w zmodyfikowany sposób, opisany w
sekcji 'Ubezpieczenia społeczne'.
4. po zmianie wzorca, poprawiony wzorzec należy przekopiować do kartotek
pracowników. W tym celu, po otworzeniu kartoteki pracowników, należy wybrać zakładkę
'Konfiguracja', a następnie przycisk 'Popraw wg Wzorca...' (rys.52). Ekran rekonfiguracji
wg wzorca umożliwia wybranie z listy odpowiedniego wzorca, a następnie pracowników i
dokonanie rekonfiguracji (rys.53):
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Rys.52. Kopiowanie zmienionego wzorca składników do kartotek zatrudnionych - przycisk
'Popraw wg Wzorca...' na zakładce 'Konfiguracja' w kartotece.

Rys.53. Kopiowanie zmian wzorca składników do kartotek zatrudnionych - rekonfiguracja.
5. W definicjach składników wynagrodzenia (opcja menu 'Zadania', 'Konfiguracja
Wynagrodzeń i Rozliczeń', 'Definiowanie Składników Wynagrodzenia'), należy zwiększyć o
9900 kolejność wyliczania dla trzech składników: 'FP - Przych. opod. za oddelegow.', 'FZ
- Podst.ub.społ.za oddelegow.', oraz 'G1 - 30 procent diet do odliczenia' w sposób
przedstawiony na rys.54, poniżej:
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Rys.54. Zmiana kolejności wyliczania dla trzech składników: 'FP - Przych. opod. za
oddelegow.' na 9990, 'FZ - Podst.ub.społ.za oddelegow.' na 9980, oraz 'G1 - 30 procent
diet do odliczenia' na 9970.
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