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Pracownicy za granicą - podatki  i ubezpieczenia 

13 lutego 2009 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 

 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:56 am: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym 
przez Europejską Sieć Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu 
dzisiejszym zapraszamy do dyskusji na temat PODATKÓW I UBEZPIECZEŃ DLA PRACOWNICÓW ZA 
GRANICĄ. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:56 am: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pan MARIUSZ 
MAKOWSKI. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:56 am: Pan MARIUSZ MAKOWSKI jest doradcą podatkowym. Jest 
ekspertem w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez 
cudzoziemców w Polsce. Prowadzi własną kancelarię podatkową. 
 
[Główny]: misssajgon wszedł o godz. 9:56 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:56 am: Publikuje artykuły o tematyce opodatkowania dochodów 
zagranicznych w serwisie podatki.pl, miesięczniku Ekspert Księgowego, autor książki „Opodatkowanie 
dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne” (Difin, 2008). 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:57 am: Jego artykuły znajdą Państwo między innymi na stronach 
podatki.pl, Wracaj do Polski, firma.onet.pl, portalach dla Polaków pracujących za granicą. 



 

strona 2 z 17  

 
[Główny]: dolfot wszedł o godz. 9:57 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:57 am: Jest również trenerem prowadzącym szkolenia między innymi 
dla TaxNet (wydawcy serwisu podatki.pl), Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Telewizji Polskiej. 
Bywa również copywriter’em i pisarzem. 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 9:57 am: Witam Państwa 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:57 am: Informacje na temat doświadczenia Pana MARIUSZA 
MAKOWSKIEGO znajdą Państwo na naszej stronie (www.darr.pl) w zakładce: Enterprise Europe 
Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:57 am: Zacznijmy nasz dzisiejszy czat - Szanowny Panie, wraz z 
otwarciem europejskich rynków pracy wielu Polaków wyjechało za granicę w poszukiwaniu lepszej 
pracy. Również wielu polskich pracodawców korzysta z nowych rynków zbytu i wysyła swoich 
pracowników do pracy za granicą. Wykonywanie pracy za granicą pociąga za sobą konieczność 
stosowania nie tylko polskich przepisów podatkowych i ubezpieczeniowych ale także Wspólnotowych 
oraz dwustronnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
 
[Główny]: Ewa wszedł o godz. 9:57 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:57 am: Proszę o wyjaśnienie kto to jest pracownik „oddelegowany” 
do pracy za granicą ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:57 am: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź użyje 
znak ">" 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 9:58 am: Na wstępie należy zauważyć, że polskie prawo nie definiuje 
pojęcia oddelegowanie. Przez pojęcie to rozumie się przejściowe wykonywanie pracy/ określonych 
zadań przez pracownika poza stałym miejscem pracy na polecenie pracodawcy. 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 9:59 am: W ramach tak sformułowanej definicji pod pojęciem 
oddelegowanie można wyróżnić podróż służbową oraz oddelegowanie nie będące podróżą służbową. 
Rozróżnienie to jest szczególnie istotne ze względu na odrębne skutki w zakresie opodatkowania i 
ubezpieczenia osób, które wykonują podróż służbową oraz będące oddelegowanymi lecz nie w 
podróży służbowej. 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 9:59 am: By rozróżnić obie formy oddelegowania przyjmijmy, iż 
oddelegowanie nie będące podróżą służbową będziemy nazywali odesłaniem.> 
 
[aleksandra] 9:59 am: Dzień dobry. Wielka Brytania, Szwecja, Irlandia Holandia, Włochy, Hiszpania i 
Francja zniosły ograniczenia, umożliwiając Polakom pracę w  tych krajach. Które kraje jeszcze 
otworzyły swój rynek pracy ? Czy tylko Niemcy i Austria sceptycznie podchodzą do otwarcia swoich 
granic dla pracowników z Polski? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 9:59 am: Bardzo dziękuję. W takim razie zapraszam do zadawania 
pytań 
 
[Główny]: iw4 wszedł o godz. 10:00 am 
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[dolfot] 10:01 am: Witam wszystkich, chciałbym zapytać o sprawę zwrotu podatku z Holandii. W 
zeszłym roku w czerwcu złożyłem swoje dokumenty do firmy zajmującej się tego typu sprawami, czy 
rzeczywiście jest to niekiedy wielomiesięczne oczekiwanie na rozliczenie przez Urząd Skarbowy w 
Holandii – trwa to już ponad 8 miesięcy, czy raczej jakieś opóźnienia ze strony firmy Polskiej 
zajmującej się zwrotem podatku 
 
[Główny]: Czesław Wirnik wszedł o godz. 10:01 am 
 
[Główny]: Eudajmonia wszedł o godz. 10:01 am 
 
[Główny]: szkolenia.pl wyszedł o godz. 10:02 am 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 10:02 am: Ograniczenia stosują jeszcze m. in. Dania, Norwegia, Belgia. 
Ograniczenia te są jednak stopniowo znoszone, pełne otwarcie unijnych rynków pracy dla Polaków 
nastąpi w 2011 r> 
 
[Główny]: Monika wszedł o godz. 10:02 am 
 
[Główny]: DAREX wszedł o godz. 10:02 am 
 
[Główny]: CHEMIKA wszedł o godz. 10:02 am 
 
[Główny]: tadeusz czepnik wszedł o godz. 10:03 am 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 10:03 am: Niestety, nie zajmuję się reprezentowaniem podatników 
przed zagranicznymi organami podatkowymi, stąd nie znam praktyki poszczególnych krajów w 
zakresie np. odzyskiwania podatku> 
 
[Główny]: Justyna wszedł o godz. 10:03 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:03 am: W takim razie proszę o kolejne pytania 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:04 am: Skoro póki co nie ma pytań to proszę o odpowiedź na 
następujące pytania, które otrzymaliśmy drogą mailową 
 
[marcostan] 10:04 am: Witam, rozpocząłem współpracę z firmami w UK, najpierw wysyłam im 
produkty (poligrafia) potem czekam na przelew, jak do tej pory nie zdarzyło mi się, że klient nie 
zapłacił lecz chciałbym jakoś te swoje produkty ubezpieczyć, jak to mogę zrobić? (towar jest wart 
najczęściej kilka tys. złotych) 
 
[Główny]: szkolenia.pl wszedł o godz. 10:04 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:04 am: Pytanie nr 1 dotyczące zatrudnienia stażysty z Francji. Firma 
podpisała trójstronną umowę z Wyższą Uczelnią we Francji , pomiędzy firmą, studentem i uczelnią. 
Umowa zawarta jest na okres 6 m-cy. Przewiduje wypłatę wynagrodzenia w wys. 400 EUR. Firma nie 
planujemy zawierać dodatkowej umowy cdn 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:05 am: cd pytania nr 1: Czy te przychody będą opodatkowane, jeśli 
tak to jak i gdzie? Czy w przypadku wynajęcia mieszkania dla studenta francuskiego, czy jest to 
przychód, opodatkowany czy tez nie? Czy firma powinna zgłaszać go do ubezpieczeń ZUS? Czy jest 
instytucja, którą firma powinna powiadomić o jego zatrudnieniu i pobycie? Czy po zakończeniu 
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umowy firma powinna wystawić mu PIT? Czy firma może rozliczać się w, EUR, jeśli nie to, po jakim 
kursie przeliczać wynagrodzenie ? 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 10:05 am: Do marcostan: pytanie nie należy do "mojej" dziedziny tj. 
podatków. 
 
[Główny]: kaziu wszedł o godz. 10:06 am 
 
[Główny]: Abir wszedł o godz. 10:06 am 
 
[Główny]: 111 wszedł o godz. 10:06 am 
 
[Główny]: PPHU Ecco wszedł o godz. 10:06 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:08 am: Oczekujemy odpowiedzi na pytania przekazane drogą 
mailową w sprawie studenta z Francji 
 
[Główny]: ola wszedł o godz. 10:09 am 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 10:10 am: Przychody francuskiego studenta w Polsce, które otrzymuje 
na pokrycie kosztów utrzymania lub wykształcenia, nie podlegają opodatkowaniu w Polsce pod 
warunkiem, że pochodzą one ze źródeł położonych poza Polską. Jeżeli więc jest to stypendium z 
Francji, to nie będzie ono podlegało opodatkowaniu w Polsce (choć może podlegać opodatkowaniu 
we Francji jeżeli tak stanowią francuskie przepisy)> 
 
[kaziu] 10:10 am: Dzień dobry. W 2005 roku pracowałem 4 miesiące w Wielkiej Brytanii, dostałem za 
ten okres od pracodawcy rozliczenie, czy ten okres wlicza mi się do późniejszej emerytury? 
 
[alicja] 10:11 am: Witam, zostałam kilka miesięcy temu zwolniona. Pracowałam w Irlandii i nadal tam 
mieszkam. Od stycznia dostaję zasiłek dla osób bezrobotnych, czy po powrocie do Polski (jeżeli nie 
znajdę pracy planuję wrócić w grudniu) muszę złożyć PITa dotyczącego tego zasiłku? 
 
[Czesław Wirnik] 10:11 am: W pytaniu nt. stażysty z Francji były jeszcze następujące zagadnienie: Czy 
w przypadku wynajęcia mieszkania dla studenta francuskiego, czy jest to przychód, opodatkowany 
czy tez nie? Czy firma powinna zgłaszać go do ubezpieczeń ZUS? Czy jest instytucja, którą firma 
powinna powiadomić o jego zatrudnieniu i pobycie? Czy po zakończeniu umowy firma powinna 
wystawić mu PIT? Czy firma może rozliczać się w, EUR, jeśli nie to, po jakim kursie przeliczać 
wynagrodzenie ? 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 10:11 am: Tak, okresy zatrudnienia w innych państwach Unii Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych potraktuje w taki sam sposób, jakby były to okresy zatrudnienia w Polsce> 
 
[Czesław Wirnik] 10:12 am: Czy może Pan wyjaśnić te sprawy ? 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 10:13 am: Do Alicji: Jeżeli nie uzyska Pani w tym roku dochodów w 
Polsce to nie będzie Pani musiała składać w Polsce zeznania rocznego i wykazywać dochodów z 
irlandzkiego zasiłku 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 10:14 am: Kontynuując temat studenta: jeżeli mieszkanie 
wynajmowane jest ze źródeł pochodzących spoza Polski to takie świadczenie w Polsce również będzie 
wolne od podatku 
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[Ekspert: Mariusz Makowski] 10:16 am: Rozstrzygnięcie sytuacji podatkowej studenta będzie zależało 
od ustalenia skąd pochodzą środki mu wypłacane> 
 
[Główny]: alicja wyszedł o godz. 10:17 am 
 
[Czesław Wirnik] 10:18 am: A jeżeli jest to źródło polskie - płaci mu nasza firma, to kontynuując: Czy 
firma powinna zgłaszać go do ubezpieczeń ZUS? Czy jest instytucja, którą firma powinna powiadomić 
o jego zatrudnieniu i pobycie? Czy po zakończeniu umowy firma powinna wystawić mu PIT? Czy firma 
może rozliczać się w, EUR, jeśli nie to, po jakim kursie przeliczać wynagrodzenie ? 
 
[Główny]: kicia wszedł o godz. 10:18 am 
 
[Główny]: DAREX wyszedł o godz. 10:18 am 
 
[Główny]: Sopio Sp. z o.o. wyszedł o godz. 10:18 am 
 
[Główny]: Justyna wyszedł o godz. 10:19 am 
 
[kaziu] 10:19 am: Pracowałem legalnie w UK ponad 2 lat, obecnie chcę się rozliczyć z tych dochodów 
w kraju czy obejmuje mnie ustawa o unikania podwójnego opodatkowania? 
 
[Główny]: misssajgon wyszedł o godz. 10:20 am 
 
[Główny]: Danuta wszedł o godz. 10:20 am 
 
[Główny]: Sopio Sp. z o.o. wszedł o godz. 10:20 am 
 
[Główny]: Oliwier wszedł o godz. 10:20 am 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 10:21 am: Jeżeli student otrzymuje świadczenia z Polski (i nie jest to 
stypendium wypłacane zgodnie z przepisami MEN) to podlega opodatkowaniu w Polsce. Sposób 
opodatkowania będzie zależał od tego czy wykonuje on umowę o pracę czy np umowę zlecenie> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:23 am: Mam nadzieję, że użytkownik [Czeslaw Wirnik] jest 
usatysfakcjonowany. Proszę o odpowiedź na pytanie [kaziu] 10:19 am: Pracowałem legalnie w UK 
ponad 2 lat, obecnie chcę się rozliczyć z tych dochodów w kraju czy obejmuje mnie ustawa o unikania 
podwójnego opodatkowania? 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 10:23 am: Do kaziu: Tak, obejmuje Pana umowa o unikaniu podwójnego 
opodatkowania: jeżeli pracował Pan w UK od 2007 r. i nie uzyskiwał Pan w tym czasie dochodów w 
Polsce to nie musi się Pan z dochodów brytyjskich rozliczać w Polsce.> 
 
[Główny]: Joanna Liczner wszedł o godz. 10:23 am 
 
[Oliwier] 10:25 am: Witam, jestem osobą wykonującą wolny zawód, dostałem się na pół roku na staż 
do Wielkiej Brytanii, gdzie podlegam opodatkowaniu prze te pół roku. W trakcie mojego pobytu 
zagranicą działalność gospodarcza, która prowadzę będzie zawieszona na czas mojej nieobecności. 
 
[dolfot] 10:26 am: Z tego co wiem to obecnie nie ma w polskich przepisach "zawieszenia działalności" 
czy tak? 
 
[Abir] 10:27 am: jest zawieszenie działalności 
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[Joanna Liczner] 10:28 am: Mam kilka pytań dotyczących zatrudnienia stażysty z Francji. Podpisaliśmy 
trójstronną umowę z Wyższą Uczelnią we Francji , pomiędzy nami, studentem i uczelnią : Umowa 
zawarta jest na okres 6 m-cy. Umowa przewiduje wypłatę wynagrodzenia w wys. 400 EUR. Nie 
planujemy zawierać dodatkowej umowy. Czy te przychody będą opodatkowane, jeśli tak to jak i 
gdzie? Czy w przypadku wynajęcia mieszkania dla studenta francuskiego, czy jest to przychód, 
opodatkowany czy tez nie? 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 10:28 am: Owszem, póki co nie ma takiego pojęcia, ale oczywiście może 
Pan poinformować urząd skarbowy o tym, że zawiesza Pan działalność gospodarczą oraz 
wyrejestrować się w ZUS by nie płacić składek ubezpieczeniowych> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:29 am: Witam Panią, tę sprawę omawialiśmy zanim Pani 
zalogowała się na czat. Informacje zwrotne przesłałam Pani przed chwilą na Pani maila. Proszę 
przeczytać 
 
[Główny]: saba wszedł o godz. 10:30 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:30 am: Proszę o kolejne pytania 
 
[Główny]: marysia wyszedł o godz. 10:31 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:31 am: Mam kolejne pytanie, które otrzymaliśmy drogą mailową 
 
[Główny]: Joanna Liczner wyszedł o godz. 10:31 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:32 am: Pytanie nr 2 dotyczące osoby, która od połowy 2008 roku 
pracuje jako naukowiec na uczelni w Danii i płaci preferencyjną stawkę podatkową dla naukowców 
(25+8%). Umowa z duńską uczelnią została zawarta na okres powyżej 1 roku. Osoba ta jest mężatką 
(wspólnota majątkowa) i Jej mąż obecnie przebywa w Polsce. W kontekście ustalania rezydencji, być 
może istotne, że planują zamieszkać za granicą. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:32 am: cd pytania nr 2: Czy w zeznaniu podatkowym w Polsce 
powinna wykazać przychody z Danii? Raz opodatkowania w Danii - jak może uniknąć dalszego 
opodatkowania w Polsce? 
 
[Główny]: Joanna Liczner wszedł o godz. 10:32 am 
 
[Główny]: ble ble wszedł o godz. 10:32 am 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 10:34 am: Ponieważ Pani mąż przebywa obecnie w Polsce to może to 
być przesłanką do tego by uznać Panią za polskiego rezydenta, gdyż tutaj koncentruje się Pani życie 
osobiste. Oznacza to, że należy w Polsce złożyć zeznanie roczne i wykazać w nim przychody z Danii. 
Dzięki jednak "uldze abolicyjnej" jeżeli nie uzyskiwała Pani w 2008 r. dochodów w Polsce to nie 
wystąpi tutaj podatek do zapłaty> 
 
[Główny]: misssajgon wszedł o godz. 10:34 am 
 
[ola] 10:35 am: Oddelegowuję pracowników do Niemiec na okres 12 miesięcy. Jak postąpić w 
sytuacji, gdy w trakcie tego okresu pracownik ma przerwę w wykonywaniu pracy? Czy okres przerwy 
powoduje przedłużenie okresu oddelegowania? Czy jest taka przerwa, która powoduje, że nie wlicza 
się jej w ciągłość w okresie tych 12 miesięcy? 
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[Ekspert: Mariusz Makowski] 10:35 am: W momencie gdy małżonkowie zamieszkają w Dani (staną się 
duńskimi rezydentami) ich obowiązki podatkowe w Polsce będą dotyczyły jedynie dochodów 
uzyskiwanych w Polsce (np z wynajmu mieszkania)> 
 
[Główny]: misssajgon wyszedł o godz. 10:35 am 
 
[Główny]: misssajgon wszedł o godz. 10:35 am 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 10:36 am: Do ola; czy Pani pytanie dotyczy składek ubezpieczeniowych 
czy też obowiązków podatkowych dotyczących wynagrodzenia za czas tej "przerwy"? 
 
[Sopio Sp. z o.o.] 10:36 am: no właśnie czym jest "ulga abolicyjna" i kogo obejmuje? 
 
[ola] 10:37 am: dotyczy obu 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 10:38 am: Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach 
dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 
143, poz. 894), czyli popularnie zwana ustawą abolicyjną wyrównała obciążenia podatkowe 
wynikające ze stosowania dwóch obowiązujących w umowach metod unikania podwójnego 
opodatkowania: wyłączenia z progresją i proporcjonalnego odliczenia. 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 10:40 am: Ustawa ta wprowadziła do ustawy o podatku dochodowym 
nową ulgę (art. 27g) która dotyczy podatników którzy uzyskiwali dochody z krajów, z którymi 
obowiązuje umowa przewidująca tzw. metodę proporcjonalnego odliczenia 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 10:41 am: Podatnicy ci swój podatek mogą pomniejszyć o kwotę równą 
różnicy pomiędzy podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia a 
podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 10:42 am: Kwotę tę wykazuje się w załączniku PIT/O a następnie 
przenosi do zeznania rocznego (PIT-36) 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 10:42 am: Z ulgi tej mogą również skorzystać podatnicy, którzy 
prowadzą działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem liniowym (podatnicy składający PIT-
36L nie muszą dołączać PIT/O – ulgę abolicyjną wykażą bezpośrednio w zeznaniu).> 
 
[dolfot] 10:44 am: Jakie są stawki podatkowe w Czechach i czy ja jako obywatel Polski mogę 
przenieść swoją działalność do Czech i mieszkać w Polsce? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:44 am: Proszę o odpowiedź na pytanie uczestnika [ola] 10:35 am: 
Oddelegowuję pracowników do Niemiec na okres 12 miesięcy. Jak postąpić w sytuacji, gdy w trakcie 
tego okresu pracownik ma przerwę w wykonywaniu pracy? Czy okres przerwy powoduje 
przedłużenie okresu oddelegowania? Czy jest taka przerwa, która powoduje, że nie wlicza się jej w 
ciągłość w okresie tych 12 miesięcy? Zostało doprecyzowane [ola] 10:37 am: dotyczy obu 
 
[Główny]: raphele wszedł o godz. 10:45 am 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 10:47 am: Do ola: jeżeli przerwa ta spowoduje że okres oddelegowania 
pracownika przekroczy 12 miesięcy a został mu wydany formularz E 101 powinna Pani wystąpić o 
przedłużenie okresu pozostawania w polskim systemie ubezpieczeniowym do niemieckiej instytucji 
ubezpieczeniowej o wydanie formularza E-102 



 

strona 8 z 17  

 
[Główny]: Abir wyszedł o godz. 10:47 am 
 
[Główny]: Abir wszedł o godz. 10:47 am 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 10:48 am: natomiast jeżeli w okresie przerwy, miejscem pracy 
pracownika (zgodnie z umową o pracę) są Niemcy to wynagrodzenie za ten okres należy traktować 
jako dochód niemiecki> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:48 am: Dziękuję. Proszę o kolejne pytania. 
 
[Danuta] 10:49 am: Pracuję zagranicą od 4 lat, chciałabym otworzyć działalność gospodarczą i 
„pracować na własny rachunek”. Czy jest możliwe, abym działalność otworzyła w Polsce i tu 
podlegała podatkowi, mimo że świadczyłabym usługi np. na podstawie zawartego kontraktu na 
terenie Francji? 
 
[ola] 10:50 am: Czy podczas wyjazdów zagranicznych "coffe break" traktowana są jako wyżywienie i 
trzeba ją odliczać od diety na wyjazd pracownika? 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 10:51 am: Do Danuta: odpowiedź na to pytanie będzie zależała od tego 
w jakiej formie na terenie Francji będzie prowadzona działalność. Oczywiście może Pani założyć w 
Polsce działalność i co do zasady dochody z tej działalności będą podlegały opodatkowaniu w Polsce, 
jeżeli jednak we Francji będzie Pani posiadała zakład (stałą placówkę) to zyski, które można przypisać 
działalności zakładu będą podlegały opodatkowaniu we Francji> 
 
[Abir] 10:51 am: czy jeżeli pracownik delegowany zagranicę przekroczy limit na hotel należy go 
opodatkować 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 10:53 am: Do ola: zmniejszenie diety następuje w przypadkach gdy 
pracodawca zapewnia mu: śniadanie, obiad lub kolację. Myślę, że "coffe break" nie powinno 
powodować zmniejszenia diety> 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 10:55 am: Do Abir: Jeżeli wydatek pracownika za hotel przekroczył limit, 
o którym mowa w załączniku do rozporządzenia to nadwyżka (o ile pracodawca mu ją zwraca) 
powinna zostać opodatkowana. W przypadkach uzasadnionych np niemożliwością znalezienia w 
danej miejscowości i danym dniu hotelu, którego koszt mieściłby się w limicie można zwrócić 
wydatek w pełnej wysokości i w całości będzie on wolny od podatku> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:56 am: Pytanie oczekujące od uczestnika [dolfot] 10:44 am: Jakie są 
stawki podatkowe w Czechach i czy ja jako obywatel Polski mogę przenieść swoją działalność do 
Czech i mieszkać w Polsce? 
 
[Sopio Sp. z o.o.] 10:56 am: W jaki sposób ustala się, w którym kraju będzie podlegało 
opodatkowaniu wynagrodzenie pracownika delegowanego za granicę? 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 10:57 am: Zgodnie z przepisami umów w sprawie unikania podwójnego 
opodatkowania, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce 
otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że praca najemna 
wykonywana jest w drugim państwie. Jeżeli praca jest tak wykonywana, to otrzymywane za nią 
wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim państwie. 
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[Ekspert: Mariusz Makowski] 10:57 am: Bez względu jednak na powyższe postanowienie, 
wynagrodzenie, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje za pracę najemną 
wykonywaną w drugim państwie podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, jeżeli: 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 10:57 am: a) pracownik przebywa w drugim państwie przez okres lub 
okresy nie przekraczające łącznie 183 dni w roku, i b) wynagrodzenie jest wypłacane przez 
pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim 
państwie, i c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład, który pracodawca posiada w drugim 
państwie. 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 10:58 am: Łączne spełnienie powyższych trzech warunków spowoduje, 
że dochód pracownika będzie opodatkowany w Polsce. Jeżeli więc pracodawca posiadający siedzibę 
lub miejsce zamieszkania w Polsce wysyła do pracy za granica pracownika na okres nie dłuższy niż 
183 dni w roku, a wynagrodzenie za ten okres nie jest wypłacane przez zagraniczny zakład 
pracodawcy, to takie wynagrodzenie będzie opodatkowane w Polsce. 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 10:59 am: Nie spełnienie któregokolwiek z powyższych warunków 
spowoduje, że dochód pracownika z tytułu pracy za granicą będzie podlegał opodatkowaniu w 
drugim kraju. > 
 
[Główny]: eb wszedł o godz. 10:59 am 
 
[PPHU Ecco] 11:00 am: Witam, mam następujące pytanie: Kiedy oddelegowanie pracownika za 
granicę będzie podróżą służbową a kiedy nie? 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:00 am: Podatki w Czechach: W 2008 roku stawka CIT w Czechach 
została obniżona z 24 do 21 proc. W kolejnych latach będzie ulegać dalszemu zmniejszeniu - w 2009 - 
20 proc., od 2010 - 19 proc. 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:00 am: PIT ma charakter proporcjonalny (liniowy). W 2008 roku jego 
wysokość została określona na poziomie 15 proc. osiągniętych dochodów. Od 2009 roku planowane 
jest dalsze zmniejszenie stawki podatku (najprawdopodobniej do 12,5 proc.). 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:01 am: Powraca sprawa stażysty z Francji: kieruję następujące 
pytanie od uczestnika przysłane mailowo: jak do wynagrodzenia wypłacanego na podstawie umowy o 
staż mają się przepisy umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania art.20ust.4? 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:03 am: Do PPHU Ecco: Głównym kryterium odróżniającym podróż 
służbową od odesłania jest fakt, że podróż służbowa jest oddelegowaniem pracownika do pracy w 
miejscu, które nie jest wskazane w jego umowie o pracę. Odesłanie jest natomiast wykonywaniem 
pracy w miejscu (lub w jednym z miejsc) wskazanych w umowie o pracę> 
 
[dolfot] 11:03 am: Panie Mariuszu a co z przeniesieniem działalności do Czech, czy jest możliwe? 
 
[Monika] 11:06 am: gdzie i według jakich zasad należy płacić składki na ubezpieczenia społeczne jeżeli 
pracownik został oddelegowany do innego kraju na 2 lata 
 
[Sopio Sp. z o.o.] 11:07 am: A jeśli warunek b i c jest spełniony, natomiast pracownik przebywa 
łącznie dłużej nić 183 dni w roku w delegacji, ale nie jest on oddelegowywany tylko do jednego 
państwa, lecz np. do dwóch i tak w Japonii przebywa przykładowo 150 dni, natomiast w Niemczech 
61 dni w danym roku? 
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[eb] 11:07 am: Czy zleceniobiorca wykonujący zlecenie na terenie innego kraju np. Niemiec również 
ma prawo do jakichś dodatków finansowych typu: zwrot kosztów podróży do i z miejsca 
wykonywania zlecenia, diety itp., czy jedyne regulacje zależą od sformułowań zapisanych w umowie 
zleceniu? Czy oprócz KC i umowy istnieją inne regulacje prawne nadrzędne obligujące zleceniodawcę 
do zachowania pewnych zapisów w umowie oraz wypełniania obowiązków związanych z kosztami 
wykonania zlecenia przez zleceniobiorcę? 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:07 am: W sprawie studenta francuskiego: art 20 ust 4 polsko - 
francuskiej umowy stwierdza, że jeżeli student przebywa w Polsce wyłącznie w celu kształcenia się i 
otrzymuje z tytułu usług świadczonych w Polsce wynagrodzenia (bez względu na to z jakiego źródła) 
to nie podlegają one opodatkowaniu w Polsce pod warunkiem, że usługi za które otrzymuje 
wynagrodzenie dotyczą kształcenia się lub że wynagrodzenie za te usługi jest niezbędne dla 
uzupełnienia środków, jakimi dysponuje na swoje utrzymanie.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:08 am: W związku z tym, że jest kilka pytań oczekujących proszę 
chwilowo nie zadawać pytań 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:08 am: Postaram się odpowiedzieć po kolei 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:08 am: czekamy na odpowiedź na [dolfot] 11:03 am: Panie 
Mariuszu a co z przeniesieniem działalności do Czech, czy jest możliwe? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:09 am: następnie: [Monika] 11:06 am: gdzie i według jakich zasad 
należy płacić składki na ubezpieczenia społeczne jeżeli pracownik został oddelegowany do innego 
kraju na 2 lata 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:09 am: kolejne to: [Sopio Sp. z o.o.] 11:07 am: A jeśli warunek b i c 
jest spełniony, natomiast pracownik przebywa łącznie dłużej nić 183 dni w roku w delegacji, ale nie 
jest on oddelegowywany tylko do jednego państwa, lecz np. do dwóch i tak w Japonii przebywa 
przykładowo 150 dni, natomiast w Niemczech 61 dni w danym roku? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:09 am: ostatnie z oczekujących [eb] 11:07 am: Czy zleceniobiorca 
wykonujący zlecenie na terenie innego kraju np. Niemiec również ma prawo do jakichś dodatków 
finansowych typu: zwrot kosztów podróży do i z miejsca wykonywania zlecenia, diety itp., czy jedyne 
regulacje zależą od sformułowań zapisanych w umowie zleceniu? Czy oprócz KC i umowy istnieją inne 
regulacje prawne nadrzędne obligujące zleceniodawcę do zachowania pewnych zapisów w umowie 
oraz wypełniania obowiązków związanych z kosztami wykonania z 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:09 am: jeżeli kogoś pominęłam to proszę o komentarz 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:09 am: Do dolfot: oczywiście można przenieść działalność do Czech: 
może Pan to uczynić zarówno jako "polska firma" działająca w Czechach, lub założyć firmę 
bezpośrednio w Czechach na podstawie czeskich przepisów> 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:11 am: Jeżeli pracownik został oddelegowany do innego kraju Unii 
na 2 lata to powinien zostać w tym kraju objęty ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym 
(jednocześnie nie będzie podlegał ubezpieczeniom w Polsce)> 
 
[Joanna Liczner] 11:12 am: Czy możemy rozliczać się w, EUR, jeśli nie to, po jakim kursie przeliczać 
wynagrodzenie? -pytania nadal dot. studenta z Francji 
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[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:13 am: Do Sopio Sp. z o.o: o tym czy wynagrodzenie będzie 
podlegało opodatkowaniu w Polsce czy w drugim kraju (jeżeli warunek b i c są spełnione) decydować 
będzie okres pobytu w danym kraju. Jeżeli więc pracownik będzie pracował 150 dni w Japonii i 61 dni 
w Polsce to cały czas będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce> 
 
[dolfot] 11:13 am: A co oznacza pojęcie "polska firma" działająca w Czechach? 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:14 am: Do eb: zleceniobiorca (jeżeli przewiduje to umowa zlecenie) 
może otrzymać diety i zwrot kosztów podróży w związku z wykonywanym zleceniem i świadczenia te 
będą wolne od podatku> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:15 am: Pytanie kolejne to [Joanna Liczner] 11:12 am: Czy możemy 
rozliczać się w, EUR, jeśli nie to, po jakim kursie przeliczać wynagrodzenie? -pytania nadal dot. 
studenta z Francji 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:16 am: Mamy już tylko jedno pytanie oczekujące od [dolfot] 11:13 
am: A co oznacza pojęcie "polska firma" działająca w Czechach? dlatego proszę zadawać kolejne 
pytania 
 
[Główny]: Ewa wyszedł o godz. 11:16 am 
 
[Główny]: Ewa wszedł o godz. 11:16 am 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:16 am: Rozliczeń studenta w Polsce należy dokonywać w zł - w tym 
celu kwotę euro należy przeliczyć na złote wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego 
poprzedzającego dzień wypłaty> 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:18 am: Pojęcie "polska firma" działająca w Czechach oznacza, że 
jeżeli prowadzi Pan działalność w Polsce to w ramach tej działalności może Pań świadczyć usługi na 
terenie Czech - jeżeli w związku z tym założy Pan zakład (placówkę) w Czechach to jego dochody będą 
podlegały opodatkowaniu w Czechach> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:19 am: Mamy "wolne moce przerobowe" Eksperta = nie ma pytań 
oczekujących. Proszę pytać. 
 
[eb] 11:20 am: przysługujące ulgi i odliczenia (ulga abolicyjna, odliczenie 30% diety)? Cos więcej na 
ten temat od eksperta tak ogólnie? 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:22 am: Ogólnie: dzięki "uldze abolicyjnej" obciążenia podatkowe 
Polaków uzyskujących dochody zagraniczne bez względu na kraj w którym dochody te są uzyskiwane 
wyrównały się i jeżeli podatnik nie uzyskuje w danym roku dochodów w Polsce a jedynie dochody 
zagraniczne to nie musi w Polsce płacić podatku> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:23 am: Mamy jeszcze około 30 minut spotkania. Proszę korzystać i 
zadawać pytania. 
 
[eb] 11:23 am: Zasady podejmowania pracy przez Polaków w krajach Unii Europejskiej - ograniczenia 
stosowane przez wybrane kraje Wspólnoty ?-Jakie dla Norwegii, poza UE ale w EWG? 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:24 am: Odliczenie 30 % diety polega na tym, że w przypadku gdy 
dochód zagraniczny ma wpływ na ustalenie podatku od dochodów polskich to dochód zagraniczny 
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można pomniejszyć o 30% diety za każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w 
stosunku pracy> 
 
[ola] 11:24 am: Jak postąpić w sytuacji, gdy w trakcie  okresu delegowania pracownik ma przerwę w 
wykonywaniu pracy? Pracownik był zmuszony powrócić do Polski na 2 miesiące? Czy okres przerwy 
powoduje przedłużenie okresu oddelegowania? Czy pracownik nadal ma zachowaną ciągłość, czyli 
może wrócić do Niemiec i kontynuować okres delegacji? 
 
[eb] 11:24 am: W EOG oczywiście 
 
[Sopio Sp. z o.o.] 11:24 am: w związku z tym pracownik może przebywać w delegacji w różnych 
krajach przez cały rok, w żadnym jego pobyt nie przekroczy liczby 183 dni i mimo, iż nie przepracuje 
na terenie Polski ani jednego dnia w roku, to i tak będzie on podlegał opodatkowaniu w Polsce 
 
[Joanna Liczner] 11:25 am: Student z Francji-podsumowanie, proszę o potwierdzenie poprawności 
mojego myślenia: 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:25 am: Norwegia: Obywatele nowych państw członkowskich UE, w 
tym Polski, obowiązani są uzyskać zezwolenie na pobyt z możliwością podjęcia pracy. Dla uzyskania 
zezwolenia należy przedstawić poświadczenie zatrudnienia lub umowę (na pełen etat) wraz z 
wypełnioną częścią (pkt.5) poświadczenia zatrudnienia. 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:25 am: Dokumenty te muszą być podpisane przez pracownika i 
pracodawcę. Wniosek o zezwolenie składa się na policji lub w norweskim konsulacie. Wniosek może 
złożyć także pracodawca (niezbędne jest wówczas pisemne upoważnienie od pracownika na 
specjalnym formularzu). Złożenie wniosku jest bezpłatne. Zezwolenie nie jest zależne od konkretnego 
typu pracy, jej miejsca ani kwalifikacji zawodowych. W przypadku zmiany pracy nie wymaga się 
powtórnego wnioskowania o zezwolenie.> 
 
[Ewa] 11:25 am: Czy polskie urzędy skarbowe honorują zaświadczenia o rezydencji podatkowej z 
innych krajów? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:26 am: Dziękuję. Mamy cztery pytania. Dajmy Ekspertowi czas na 
udzielnie odpowiedzi. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:26 am: Kolejność pytań 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:26 am: 1-[ola] 11:24 am: Jak postąpić w sytuacji, gdy w trakcie  
okresu delegowania pracownik ma przerwę w wykonywaniu pracy? Pracownik był zmuszony 
powrócić do Polski na 2 miesiące? Czy okres przerwy powoduje przedłużenie okresu oddelegowania? 
Czy pracownik nadal ma zachowaną ciągłość, czyli może wrócić do Niemiec i kontynuować okres 
delegacji? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:26 am: 2-[Sopio Sp. z o.o.] 11:24 am: w związku z tym pracownik 
może przebywać w delegacji w różnych krajach przez cały rok, w żadnym jego pobyt nie przekroczy 
liczby 183 dni i mimo, iż nie przepracuje na terenie Polski ani jednego dnia w roku, to i tak będzie on 
podlegał opodatkowaniu w Polsce 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:27 am: 3-[Joanna Liczner] 11:25 am: Student z Francji-
podsumowanie, proszę o potwierdzenie poprawności mojego myślenia - PROSZĘ O DALSZĄ CZĘŚĆ 
PYTANIA 
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[Moderator – Barbara Buryta] 11:27 am: 4-[Ewa] 11:25 am: Czy polskie urzędy skarbowe honorują 
zaświadczenia o rezydencji podatkowej z innych krajów? 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:28 am: Jeżeli w czasie oddelegowania pracownik ma przerwę 2 
miesięczną to ponieważ najprawdopodobniej w tym okresie utraci ważność uzyskany przez niego 
formularz E-101 to należałoby wystąpić do ZUS o wydanie kolejnego formularza E-101> 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:29 am: Polskie urzędy generalnie honorują certyfikaty rezydencji z 
innych krajów jako dowody poświadczające fakt, że podatnik zmienił miejsce zamieszkania> 
 
[ola] 11:29 am: Rozumiem ze wydanie nowego formularza E-101 jest początkiem naliczania kolejnych 
12 miesięcy delegacji? 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:30 am: tak, z tym że przerwa pomiędzy powrotem do kraju a 
wydaniem kolejnego formularza E-101 musi wynosić co najmniej 2 miesiące> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:30 am: Czekamy na odpowiedź na pytanie [Sopio Sp. z o.o.] 11:24 
am: w związku z tym pracownik może przebywać w delegacji w różnych krajach przez cały rok, w 
żadnym jego pobyt nie przekroczy liczby 183 dni i mimo, iż nie przepracuje na terenie Polski ani 
jednego dnia w roku, to i tak będzie on podlegał opodatkowaniu w Polsce 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:31 am: Tak, jeżeli okres pobytu w poszczególnych krajach nie 
przekroczy 183 dni to wynagrodzenie podatnika cały czas będzie podlegało opodatkowaniu w Polsce> 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:32 am: Oczywiście mówimy o sytuacji gdy pracodawca ma siedzibę 
w Polsce i nie posiada zagranicznego zakładu (a jeżeli posiada to pracownik nie wykonuje pracy na 
rzecz tego zakład)> 
 
[Joanna Liczner] 11:32 am: [Joanna Liczner] 11:25 am: Student z Francji-podsumowanie  proszę o 
potwierdzenie poprawności mojego myślenia: na podst.art.20 ust.4 Umowy o unikaniu podwójnego 
opodatkowania z Francją wynagrodzenie z tyt. stażu(finansowane prze polski zakład) będzie 
korzystało ze zwolnienia z podatku oraz ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (brak 
obowiązku zgłoszenia do ZUS). Również nie będę miała obowiązku wystawienia PIT(?), również 
wynajęcie mieszkania finansowane przez zakład w Polsce będzie ob 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:34 am: ciąg dalszy pytania od uczestnika [Joanna Liczner] 11:32 am: 
będzie objęte zwolnieniem z podatku i ZUS 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:34 am: W stosunku do studenta francuskiego: niestety zwolnienie 
płatnika z obowiązku poboru podatku od wynagrodzenia studenta może nastąpić po przedstawieniu 
przez niego certyfikatu rezydencji z Francji (w przeciwnym przypadku należy pobrać 20% 
zryczałtowany podatek od jego przychodu). Należy też do końca lutego sporządzić dla niego i urzędu 
skarbowego informację IFT-1R 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:36 am: Nie odpowiem Pani w tej chwili na pytanie dot. obowiązków 
w ZUS - musiałbym sprawdzić czy przepisy ZUSowskie zwalniają takie świadczenia z obowiązku 
poboru składek> 
 
[Sopio Sp. z o.o.] 11:36 am: a co w sytuacji jeżeli w różnych krajach są różne okresy rozliczania, w 
Polsce jest to rok kalendarzowy i tak np. oddelegowujemy pracownika do innego państw w 
listopadzie 2008 roku na okres 7 miesięcy do innego Państwa. Według obowiązującego polskiego 
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okresu rozliczenia ilość dni nie przekracza 183 dni w 2008 roku, ani w 2009, więc według polskiego 
prawa podlega on opodatkowaniu w Polsce? 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:37 am: Należy zauważyć, że w zależności od konkretnej umowy 
okres 183 dni może być uwzględniany w okresie roku (kalendarzowego) lub w okresie kolejnych 12 
miesięcy, których początek lub koniec przypada na dany rok> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:38 am: Czy możemy liczyć na sprawdzenie sprawy ZUS. Dodamy 
Pana odpowiedź do zapisu tego czatu. 
 
[eb] 11:38 am: Zlecam obywatelowi Niemiec, mieszkającemu w Niemczech, jakieś czynności (umowa 
zlecenie). Wykonuje je w Niemczech. Rozliczam go normalnie, jak obywatela Polski mieszkającego w 
Polsce? 
 
[Joanna Liczner] 11:39 am: Czy podstawą wypłaty wynagrodzenia za staż może być umowa pomiędzy 
uczenia francuska, nasza firma i studentem, czy też musimy zawierać dodatkowa umowę np. 
zlecenie?-student z Francji 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:39 am: Jeżeli tak jest rozpatrywany okres 183 dni wówczas w sytuacji 
gdy pomiędzy listopadem 2008 a listopadem 2009 okres pracy pracownika przekroczy 183 w drugim 
kraju wówczas wynagrodzenie to będzie podlegało opodatkowaniu za granicą> 
 
[raphele] 11:39 am: Czy w późniejszym terminie Ekspert byłby zainteresowany udzieleniem porad 
(płatnych) i jeśli tak, jak się z Panem kontaktować? 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:39 am: tak oczywiście, sprawdzę przepisy ZUS> 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:40 am: Można się ze mną kontaktować np poprzez stronę 
www.doradca-podatkowy.net.pl> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:40 am: Mamy dwa pytania oczekujące 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:40 am: 1-[eb] 11:38 am: Zlecam obywatelowi Niemiec, 
mieszkającemu w Niemczech, jakieś czynności (umowa zlecenie). Wykonuje je w Niemczech. 
Rozliczam go normalnie, jak obywatela Polski mieszkającego w Polsce? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:40 am: 2-[Joanna Liczner] 11:39 am: Czy podstawą wypłaty 
wynagrodzenia za staż może być umowa pomiędzy uczenia francuska , nasza firma i studentem, czy 
też musimy zawierać dodatkową umowę np. zlecenie?-student z Francji 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:41 am: Proszę o kolejne 
 
[Sopio Sp. z o.o.] 11:41 am: i kolejne pytanie: oddelegowujemy tego samego pracownika w ciągu 
roku dwa razy do tego samego państwa, podczas pierwszej delegacji przebywał 100 dni, podczas 
kolejnej (po 2 miesięcznej przerwie) przebywał kolejne 100, czy okres tych 2 delegacji się sumuje, czy 
są traktowane osobno i pracownik dalej podlega opodatkowaniu w Polsce? 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:42 am: Pytanie 1: Nie, taka umowa w ogóle nie będzie podlegała 
polskim przepisom podatkowym - należy jednak uzyskać od zleceniobiorcy certyfikat rezydencji, w 
przeciwnym wypadku należy od przychodu pobrać 20% podatku> 
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[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:43 am: Pytanie 2: nie ma potrzeby zawierania oddzielnej umowy ze 
studentem, istniejące porozumienie jest wystarczające> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:43 am: Czeka tylko jedna pytanie, a mamy jeszcze ok.10 minut. 
Proszę o kolejne pytania. 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:44 am: Do Sopio: zależy to od tego jaki sposób ustalania 183 dni 
przewiduje umowa z krajem, w którym pracownik wykonuje pracę> 
 
[eb] 11:44 am: Czyli niemieckim. Jeżeli chodzi o ubezpieczenia społeczne rozumiem, że analogicznie, 
nawet jak siedziba firmy jest w Polsce? 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:45 am: jeżeli umowa mówi o 183 dniach w ciągu kolejnych 12 
miesięcy to wynagrodzenie pracownika (pierwsze 100 dni i następne) będzie podlegało 
opodatkowaniu za granicą> 
 
[Joanna Liczner] 11:46 am: Student z Francji-gdybym nie miała certyfikatu rezydencji to gdzie i jakim 
tytułem pobierać zryczałtowany podatek(do jakiego urzędu skarbowego wpłacać i w jakim terminie 
 
[Oliwier] 11:46 am: Czy pracodawca delegujący pracownika za granicę musi uzyskiwać dla niego 
zezwolenie na pracę? 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:47 am: Podatek należy pobrać od wypłaconego wynagrodzenia, 
wpłacić go do 20 następnego miesiąca na konto "swojego" urzędu skarbowego a po zakończeniu 
roku sporządzić informację PIT-8AR oraz informację IFT-1R dla studenta i urzędu (właściwego dla 
opodatkowania nierezydentów w danym województwie)> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:48 am: Jest jeszcze pytanie od uczestnika [eb] 11:44 am: Czyli 
niemieckim. Jeżeli chodzi o ubezpieczenia społeczne rozumiem, że analogicznie, nawet jak siedziba 
firmy jest w Polsce? 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:48 am: Pracodawca, który deleguje pracownika do pracy na teren 
Unii nie musi uzyskiwać dla niego zezwolenia na pracę: wyjątek dotyczy Niemiec i Austrii w sektorach 
budowlanych i pokrewnych> 
 
[Główny]: raphele wyszedł o godz. 11:48 am 
 
[Główny]: raphele wszedł o godz. 11:48 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:48 am: oraz uczestnika [Oliwier] 11:46 am: Czy pracodawca 
delegujący pracownika za granicę musi uzyskiwać dla niego zezwolenie na pracę? 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:50 am: Sprawa ubezpieczeń nie jest analogiczna z podatkami. Jeżeli 
niemiecki zleceniobiorca posiada tytuł do ubezpieczeń w swoim kraju (np umowę o pracę) to w 
Polsce nie będzie podlegał ubezpieczeniom - nie trzeba go zgłaszać w ZUS. W przeciwnym wypadku 
należałoby go zgłosić do ubezpieczeń w Polsce> 
 
[Główny]: saba wyszedł o godz. 11:50 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:50 am: A ja proszę o ostatnie dwa pytania 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:50 am: Na pytanie o zezwolenia na pracę już odpowiedziałem :) 
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[Moderator – Barbara Buryta] 11:52 am: Być może uczestnik [Oliwier] włączył się do czatu po 
udzieleniu odpowiedzi i nie widzi tej informacji. Przypominam, że zapis czatu widoczny jest tylko od 
momentu, kiedy wejdzie się do systemu. Pełny zapis czatu zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce " Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów”. 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:52 am: pracodawca, który deleguje pracownika do pracy na teren 
Unii nie musi uzyskiwać dla niego zezwolenia na pracę: wyjątek dotyczy Niemiec i Austrii w sektorach 
budowlanych i pokrewnych> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:53 am: Pozostały jakieś 20 "wenty" (około 5 minut) - mamy czas na 
jedno pytanie. 
 
[Główny]: dolfot wyszedł o godz. 11:53 am 
 
[Główny]: Dominik wyszedł o godz. 11:54 am 
 
[Główny]: marcostan wyszedł o godz. 11:55 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:56 am: Skoro nie ma więcej pytań to w takim razie Szanowny Panie, 
Szanowni Państwo – niezmiernie dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie. Jeżeli mają Państwo 
dodatkowe pytania do Pana MARIUSZA MAKOWSKIEGO, to prosimy je kierować na adres mailowy: 
eic@darr.pl. Pytanie przyjmujemy tylko w dniu dzisiejszym do godziny 16:00. 
 
[raphele] 11:56 am: w ostatniej minucie - gratuluje inicjatywy i szczególne podziękowania dla 
eksperta! 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:56 am: Przypominam, że zapis rozmowy zostanie zamieszczony na 
stronie www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów. 
Szczególnie zapraszam tam osoby, które przyłączyły się do nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały 
możliwości zapoznać się z wszystkimi pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Główny]: misssajgon wyszedł o godz. 11:56 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:56 am: Pragnę Państwa poinformować, że w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland organizujemy 36 czatów. Dzisiejszy był ÓSMYM z serii. 
 
[Główny]: Oliwier wyszedł o godz. 11:56 am 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:56 am: Informacje o tym czacie oraz kolejnych można znaleźć na 
stronie www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / AKTUALNY CZAT. 
Poza tym komunikaty dotyczące kolejnych czatów pojawią się na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:57 am: W marcu br. planujemy czaty na temat własności 
intelektualnej i zamówień publicznych w kontekście realizacji projektów finansowych z funduszy UE. 
Więcej informacji będzie dostępnych na początku marca br. na stronie: 
http://www.darr.pl/?id=234. ZAPRASZAMY. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:57 am: Prosimy Państwa o sugestie w zakresie tematyki czatów / 
ekspertów, które powinnyśmy dla Państwa przygotować. Sugestie prosimy kierować na adres 
mailowy: eic@darr.pl 
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[Moderator – Barbara Buryta] 11:57 am: Zapisy wszystkich czatów można znaleźć na wskazanej wyżej 
stronie w zakładce ARCHIWUM CZATÓW. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:57 am: Czaty są organizowane przez Europejską Sieć Wsparcia dla 
biznesu - Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:57 am: Sieć Enterprise Europe Network jest współfinansowana 
przez Unię Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 
2007-2013 (http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu państwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
[Główny]: Abir wyszedł o godz. 11:57 am 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:57 am: Dziękuję Pańswu za pytania i udział w czacie 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:57 am: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network 

Wałbrzych – Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 
 

* * * 
 

odpowiedzi na pytanie udzielone po zakończeniu czatu 
 
[Joanna Liczner] 11:25 am: Student z Francji-podsumowanie  proszę o potwierdzenie poprawności 
mojego myślenia: na podst.art.20 ust.4 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Francją 
wynagrodzenie z tyt. stażu(finansowane prze polski zakład) będzie korzystało ze zwolnienia z podatku 
oraz ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (brak obowiązku zgłoszenia do ZUS). 
Również nie będę miała obowiązku wystawienia PIT(?), również wynajęcie mieszkania finansowane 
przez zakład w Polsce będzie objęte zwolnieniem z podatku i ZUS 
 
[Ekspert: Mariusz Makowski] 11:34 am: W stosunku do studenta francuskiego: niestety zwolnienie 
płatnika z obowiązku poboru podatku od wynagrodzenia studenta może nastąpić po przedstawieniu 
przez niego certyfikatu rezydencji z Francji (w przeciwnym przypadku należy pobrać 20% 
zryczałtowany podatek od jego przychodu). Należy też do końca lutego sporządzić dla niego i urzędu 
skarbowego informację IFT-1R 
Student taki nie podlega ubezpieczeniom w Polsce jeżeli podlega ubezpieczeniom we Francji 
(powinien postarać się o uzyskanie formularza E-101 z Francji). Gdyby jednak nie posiadał 
„francuskiego” tytułu do ubezpieczeń to będzie podlegał polskim przepisom ubezpieczeniowym a 
zgodnie z nimi umowy – zlecenia zawierane ze studentami do 26 roku życia nie podlegają 
ubezpieczeniom społecznym. 


