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Lista płac podstawowa miesięczna, służąca do naliczenia wynagrodzeń związanych z pakietem mobilnym, 

powstaje na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, które zostaną przetworzone zgodnie 

z konfiguracją składników płacowych i obowiązującymi przepisami. 

Lista w zakładce Dane listy, posiada pole do wprowadzenia kwoty diety wirtualnej, na podstawie której 

zostaje naliczane 30% diety wirtualnej. 

 

 

 

Podstawa składek ZUS kierowców jest obliczana od sumy oskładkowanych składników pomniejszonej o 

kwotę diety wirtualnej. 

● W przypadku gdy należna kwota wynagrodzenia jest niższa niż wynagrodzenie przeciętne (w roku 2022 

–5 922,00), podstawę do obliczenia składek ZUS stanowi faktyczna kwota wynagrodzenia. 

Przykład: 

Suma oskładkowanych składników 4 500,00 < 5 922,00 przyjmujemy podstawę składki ZUS 4 500,00 

● W przypadku gdy należna kwota wynagrodzenia jest większa niż wynagrodzenie przeciętne, od tego 

wynagrodzenia zostanie odjęta kwota diety wirtualnej. 

● W przypadku gdy wynik będzie niższy niż wynagrodzenie przeciętne, to podstawę do obliczenia składek 

ZUS będzie stanowiła kwota wynagrodzenia przeciętnego. 

Przykład: 

Suma oskładkowanych składników 6 500,00.  
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Dieta wirtualna 1 200,00. 

6 500,00 - 1 200,00 = 5 300,00 < 5 922,00 przyjmujemy podstawę składki ZUS 5 922,00 

● W przypadku gdy wynik będzie wyższy od wynagrodzenia przeciętnego, składki ZUS zostaną obliczone 

od uzyskanej kwoty. 

Przykład: 

Suma oskładkowanych składników 9 500,00. 

Dieta wirtualna 3 200,00. 

9 500,00 - 3 200,00 = 6 300,00 > 5 922,00 przyjmujemy podstawę składki ZUS 6 300,00. 

● Przychód podlegający opodatkowaniu stanowi kwota wynagrodzenia za pracę pomniejszona o 30% 

diety. 

W przypadku gdy podstawa opodatkowania będzie niższa niż podstawa składek ZUS, zostaną naliczone 

również składki ZUS od przychodu opodatkowanego. Te składki pomniejszą podstawę opodatkowania 

przy wyliczaniu zaliczki na podatek. 

Na przykładzie Danych listy z poprzedniego zrzutu edycji listy płac: 

Koszty uzyskania 250,00. 

Ulga podatkowa 300,00. 

 

Do Płatnika i kartoteki płacowej będą pobierane składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

wykazane od kwoty podstawy składek społecznych. 
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Do karty wynagrodzeń i PIT-11 do pozycji przychód będzie pobierana kwota wynagrodzenia po 

pomniejszeniu o 30% diet. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wykazane od kwoty 

opodatkowanej. 

● Podstawę zasiłku chorobowego, stanowi podstawa składek na ubezpieczenie społeczne wyliczona 

zgodnie z zasadami pakietu mobilnego. 

● W zaświadczeniu ZUS Z-3 przychód będący podstawą do naliczenia zasiłku zostanie wykazany łącznie w 

kolumnie 8. W uwagach pojawi się opis, z jakich składników składa się wynagrodzenie, przyjęte do 

podstawy naliczenia zasiłku. 

 

 

 

 


