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Wstęp

Rozliczanie czasu pracy kierowcy do tej pory 
nie było zadaniem prostym – a po zmianach  
z lutego br. w ustawie o czasie pracy kierowców 
oraz zmianach podatkowych to zadanie stało się 
nie lada wyzwaniem. W związku z dużym nagro-
madzeniem zmian utarło się sporo mitów doty-
czących wynagrodzenia, a część pracodawców 
nadal w niewłaściwy sposób przelicza wypłaty 
kierowców. 

Jednym z głównych grzechów, które w dłuższej 
perspektywie mogą wpłynąć nawet na bank-
ructwo przedsiębiorstwa, jest wypłata części 
wynagrodzenia kierowców „pod stołem”.  
W tym ebooku, poza wyjaśnieniem zmian, przy-
toczone zostaną przykłady, często spotykane 
w firmach specjalizujących się w przewozach 
międzynarodowych, w których rozliczanie  
kierowców w sposób prawidłowy jest nie tylko 
bezpieczne dla firmy, ale często także korzyst-
niejsze finansowo. 
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Jak zmieniła się struktura  
wynagrodzenia kierowców?
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W przypadku kierowców wykonujących transporty 
międzynarodowe przed zmianą Ustawy o czasie 
pracy kierowców z lutego 2022 roku większość 
otrzymywanych kwot stanowiły przede wszystkich 
nieopodatkowane i nieoskładkowane diety oraz 
ryczałty za nocleg. W wielu przypadkach było to 
nawet 2/3 otrzymywanej zapłaty. Taki system utrzy-
mywany był przez wiele lat i spowodował przyzwy-
czajenie do operowania kwotami netto – bardzo 
często mówiło się o kwocie miesięcznej podst-
awy wynikającej z wynagrodzenia minimalnego wraz  
z dodatkami plus kilkadziesiąt euro zwrotu kosztów 
podroży służbowych. W wielu firmach kierowcy byli 
także przyzwyczajeni do wypłat „co trasę”, a nie raz 
w miesiącu. Wynikało to z większej elastyczności 
wypłaty diet i ryczałtów za noclegi. 

Zgodnie ze zmianami w Ustawie o czasie pracy  
kierowców – począwszy od 2 lutego 2022 roku, 
kierowcy wykonujący przewozy międzynarodowe 
nie są w podróży służbowej, a więc nie należą im 
się nieopodatkowane i nieoskładkowane diety  
i ryczałty za nocleg. Wynika to z tego, że wszystkie 
wypłacane kwoty są tytułem wynagrodzenia, a to 
podlega odpowiedniemu oskładkowaniu i opodat-
kowaniu. Przy przeliczeniu składek oraz zaliczki na 
podatek należy uwzględniać wprowadzone również 
w lutym ulgi, które zależą od ilości dni przebywa-
nia za granicą. Im więcej czasu kierowca przebywa 
za granicą, niezależnie od rodzaju wykonywania 
przewozu, tym większe kwoty nieoskładkowane  
i nieopodatkowane.
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Kolejnym ważnym elementem wynagrodzenia, który 
uległ znacznej zmianie, są dopłaty za pracę w innych 
krajach. Zmiana dotyczyła przede wszystkim ujedno-
licenia zasad dotyczących przewozów, które podle-
gają pod delegowanie – są to przewozy powiązane  
z cross-trade oraz kabotażami. Kolejne zmiany dotyczą 
znacznego wzrostu dopłat poprzez brak możliwości 
zaliczania diety i ryczałtów noclegowych oraz stoso-
wanie nie tylko stawki płacy minimalnej, ale wszel-
kich dodatków przysługujących kierowcom w danym 
kraju, np. wynikających z układów zbiorowych. 

Co ciekawe, najczęściej jednak, spotykamy się  
z tym, że to oczekiwania kierowców do zarobków 
są większe niż dopłaty do płac zagranicznych.  
Ta sytuacja może w najbliższych latach ulec zmi-
anie – kolejne kraje dostosowują swoje przepisy do 
pakietu mobilności i podają stawki dla kierowców 
zagranicznych, a dodatkowo trwa przyspieszony 
wzrost płac spowodowany inflacją – np. Niemcy od 
października wprowadzają stawkę 12 euro za godzinę 
pracy, a to ponad dwa euro więcej niż w pierwszej 
połowie 2022 roku.

Co z wynagrodzeniem zagranicznym?

• wynagrodzenie zasadnicze, 

• dodatki za czas pracy w godzinach nocnych (np. w formie zryczałtowanej),

• wynagrodzenie za nadgodziny (np. w formie zryczałtowanej),

• wynagrodzenie za czas dyżurów (np. w formie zaliczki),

• dopłaty do płac zagranicznych (w przewozach typu cross-trade i kabotażu),

• inne, dodatkowe składniki określone przez pracodawcę lub wynikające z umowy 

   (np. premie, dodatek stażowy, itp.).

Jak wygląda prawidłowa struktura wynagrodzenia?

Przy obliczaniu wynagrodzenia kierowców powinno się brać pod uwagę następujące składniki:
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Kierowca wykonujący wyłącznie przewozy krajowe 
ma bardzo podobną strukturę wynagrodzenia – są 
jednak istotne różnice. Podstawową jest brak dopłat 
do płac zagranicznych, gdyż taki kierowca nie wyko-
nuje przewozów, w których taka płaca jest wyma-
gana (cross-trade, kabotaże). 

Kolejną różnicą jest brak możliwości stosowania 
ulg dotyczących oskładkowania oraz opodatkow-
ania wynagrodzenia. Z drugiej strony, w przypadku 
kierowców wykonujących przewozy krajowe, należy 
także naliczać nieopodatkowane i nieoskładkowane 
delegacje krajowe (diety i ryczałty za nocleg). Kwoty 
tych ostatnich uległy zmianie od 28 lipca 2022 r. 
– obecnie dieta wynosi 38 zł za dobę, a ryczałt za 
nocleg 57 złotych. 

Czym różni się wynagrodzenie kierowcy  
wykonującego wyłącznie  
przewozy krajowe?

W przypadku takich kierowców poza standardowymi 
składnikami, takimi jak nadgodziny, godziny nocne 
oraz dyżury mogą się pojawić także dopłaty do 
płac zagranicznych. Wówczas częstym przypad-
kiem będzie sytuacja, w której z jednej strony będą 
naliczane ulgi, niższe podstawy opodatkowania  
i oskładkowania w związku z przebywaniem za granicą 
oraz delegacje w związku z przewozami krajowymi. 

Co w przypadku, gdy kierowca wykonuje  
zarówno przewozy międzynarodowe,  
jak i krajowe?



W przypadku kierowców międzynarodowych bardzo 
ważnym elementem rozliczenia wynagrodzenia po 
lutym 2022 roku jest uwzględnienie w przeliczeniu 
tzw. wirtualnych diet – są to ulgi, które wpływają na 
niższe podstawy opodatkowania i oskładkowania 
wynagrodzenia kierowców międzynarodowych. 

Wirtualne diety nalicza się za czas przebywania 
na terytorium innych krajów – korzystając z zasad  
i stawek rozliczania diety zagranicznej z roz-
porządzenia o podróżach służbowych. Najczęściej 
każdy odcinek zagraniczny rozlicza się oddzielnie. 
Przykład raportu szczegółowego rozliczenia wirtu-
alnych diet w 4Tans:

Czym są wirtualne diety i jakie 
mają znaczenie w liczeniu  
wynagrodzenia?

02

Państwo Godzin podróży 
za granicą Liczba Dieta Waluta Kwota Tabela Kurs Kwota zł

Niemcy 11:31 ½ 49.00 EUR 24.50 040/A/NBP/2022 4,6909 114,93

Niemcy 11:48 ½ 49.00 EUR 24.50 040/A/NBP/2022 4,6909 114,93

Belgia 11:50 ½ 48.00 EUR 24.00 040/A/NBP/2022 4,6909 112,58

Francja  35:01 1 ½ 50.00 EUR 75.00 040/A/NBP/2022 4,6909 351,82

Belgia 02:34  48.00 EUR 16.00 040/A/NBP/2022 4,6909 75,05

Niemcy 22:42 1 49.00 EUR 49.00 040/A/NBP/2022 4,6909 229,85

Niemcy  49:34 2111 49.00 EUR 114.33 040/A/NBP/2022 4,6909 536,31

Niemcy  43:09 2 49.00 EUR 98.00 040/A/NBP/2022 4,6909 459,71

Francja   47:51 2 50.00 EUR 100.00 040/A/NBP/2022 4,6909 469,09

Belgia  02:17 48.00 EUR 16.00 040/A/NBP/2022 4,6909 75,05

Niemcy 18:43 1 49.00 EUR 49.00 040/A/NBP/2022 4,6909 229,85

Czechy 01:24 41.00 EUR 13.67 040/A/NBP/2022 4,6909 64,12

Suma diet zagranicznych 2833,29
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