
Wynagrodzenie studenta netto i brutto - darmowy kalkulator

Wypłata każdego pracownika ma kilka składników, dlatego podawana w ofertach o pracę kwota brutto

zawsze jest trochę wyższa niż wysokość wynagrodzenia otrzymywanego na rękę. Czy wiesz, jak liczyć

kwotę netto wypłaty proponowanej przez pracodawcę? Nowoczesne narzędzia mogą Ci w tym pomóc.

We wrześniu br. uruchomiono nowy, darmowy kalkulator wynagrodzeń online, w którym bez konieczności

rejestracji możesz przeliczać różne kwoty wynagrodzenia i zobaczyć jego poszczególne części. W głównym

polu należy wpisać kwotę wypłaty miesięcznej i zaznaczyć, czy jest to kwota netto czy brutto. Następnie

zostanie nam wyświetlone zestawienie części wynagrodzenia i składek na najpopularniejszych rodzajach

umów.

Darmowy kalkulator wynagrodzeń umożliwia przejrzenie tych kwot na wygodnych wykresach. Pokazują one

koszty pracownika i pracodawcy wraz z wyliczeniem kwot netto, brutto, składek na ubezpieczenie

emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne. Podawana jest także rozpiska roczna wynagrodzenia z

podziałem na poszczególne miesiące.

Oczywiście wszystkie te kwoty można również przeliczać samodzielnie, jeśli mamy znajomość aktualnie

obowiązujących zasadach rozliczeń, jednak gdy przeglądamy wiele ofert pracy dziennie, takie narzędzie

pozwoli nam zaoszczędzić trochę czasu.

Jak wynika z obowiązującego prawa podatkowego, uczniowie i studenci do 26 roku życia przy

zatrudnieniu są zwolnieni z podatku dochodowego. Kalkulator wynagrodzeń ujmie to w rozliczeniu, jeśli



najpierw przejdziemy w opcję „kalkulator zaawansowany” i zatwierdzimy uwagę „mam mniej niż 26 lat

(zerowy PIT)”. Wówczas wyświetlą się dane dotyczące wynagrodzenia netto i brutto oraz oskładkowania

właśnie dla studenta, bez ujęcia podatku dochodowego.

Zostaniesz automatycznie poinformowany przez kalkulator, jeśli miesięczna kwota wypłaty okaże się niższa

niż ustawowa minimalna krajowa – pojawi się wówczas stosowny alert. Co szczególnie praktyczne,

kalkulator pokazuje składniki wynagrodzenia nie tylko dla pracowników na etacie. Otrzymujemy od razu

zestawienie wypłat i oskładkowania dla 4 najpopularniejszych rodzajów umów:

 Umowy o pracę

 Umowy zlecenie

 Umowy o dzieło

 Umowy B2B

Dodatkowe wyjaśnienia rozliczeń znajdziemy w sekcji Pytań i odpowiedzi. Opisano tam najważniejsze

zasady przeliczania kwot brutto na netto wynagrodzenia i informacje o kosztach ponoszonych przez

pracownika i pracodawcę.

Warto też zapoznać się z bardziej szczegółowymi artykułami o rozliczaniu wynagrodzeń według formy

zatrudnienia oraz wymiaru czasu pracy – w poradnikach znajdziemy informacje na temat dodatków,

świadczeń i zwolnień ze składek oraz zasad ich przyznawania.

Nowy kalkulator wynagrodzeń został uruchomiony jako darmowe narzędzie portalu z ofertami pracy

Aplikuj.pl. Warto dołączyć go do listy przydatnych narzędzi, pomocnych przy poszukiwaniu zatrudnienia.


