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Korekty składek PPK
Firmy rozliczające składki na Pracownicze Plany Kapitałowe mogą wpłacać składki do instytucji finansowych do 15

dnia kolejnego miesiąca po miesiącu naliczenia składek PPK. Zgodnie z wytycznymi PFR, to czy dane składki są należne
należy sprawdzać na datę przekazania deklaracji PPK do instytucji. W związku z tym, mogą często występować sytuacje,
kiedy będzie trzeba skorygować naliczone na wypłacie pracownika składki PPK, zarówno te, które zostały już przekazane
do instytucji finansowej, jak i te, które jeszcze nie zostały wysłane.

Korekty składek PPK w enova365 zostały obsłużone poprzez rozbudowę mechanizmu algorytmu storna płacowego. W
celu poprawnego naliczenia wartości składek PPK zaleca się włączenie w konfiguracji nowego mechanizmu:

W Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Ogólne w parametr:

Zalecana konfiguracja naliczania korekt należy ustawić na TAK
Po zaznaczeniu flagi automatycznie zostanie zaznaczona na TAK równiez flaga "Warunkowe korygowanie
elementów niezgodnych przy pomocy mechanizmu 'storno'", natomiast flaga "Do korygowania wartości
elementów używaj mechanizmu 'storno'" zostanie wyszarzona. Taka konfiguracja uruchamia nowy
mechanizm korekt obsługujący również korekty składek PPK. Szczegółowe informacje znajdą Państwo tutaj:
Zalecany mechanizm do korygowania wypłat.

Zalecana konfiguracja naliczania korekt

Korekty składek PPK można podzielić na:

korekty składek przekazanych do instytucji finansowej
korekty składek, które zostały naliczone na wypłacie pracownika, ale nie została wysłana deklaracja PPK.

Poniżej artykuły, w których zostały opisane przykładowe schematy wykonania korekt składek PPK:

Korekty składek PPK - Przestój

Korekta składek PPK - Rezygnacja

Korekta składek PPK - korekta nieobecności

Korekta niesłusznie zapłaconych składek PPK
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Korekta składek PPK - Przestój
Zgodnie z ustawą Ustawą z dnia 4.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych z p.zm., w czasie przestoju

ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy za uczestnika PPK nie nalicza się i nie odprowadza składek na
Pracownicze Plany Kapitałowe.

Zgodnie z wytycznymi PFR sprawdzenie czy uczestnik PPK znajduje się w okresie obniżenia wymiaru etatu czy
przestoju będzie weryfikowane na dzień naliczenia wypłaty.

Zgodnie z ustawą w enova 365 zrealizowano zawieszenie naliczania składek na PPK, dla pracowników
przebywających na przestoju ekonomicznym lub pracowników z okresowym obniżeniem wymiaru etatu, jednakże mogą
zdarzyć się sytuację, gdy na moment naliczenia wypłaty nie było odnotowanych informacji o przestoju bądź obniżonym
wymiarze czasu pracy i składki zostały naliczone, co spowoduje konieczność skorygowania składek.

Poniżej przykładowe schematy wykonania korekt składek PPK, w sytuacji gdy informacja o przestoju bądź obniżonym
wymiarze czasu pracy została wprowadzona później do systemu niż wypłata.

Przykład 1

Pracownik zatrudniony od 01-01-2020... na pełen etat na stawce 5000 zł, należy do PPK od 01-01-2020.... Pracownik
miał naliczoną wypłatę za miesiąc wrzesień 2020 w dniu 28 września 2020.
Na wypłacie zostało naliczone wynagrodzenie zasadnicze, od którego została naliczona składka pracownika oraz
pracodawcy.

Po wypłacie, natomiast przed przekazaniem deklaracji PPK oraz składek do instytucji okazało się, że składki PPK na
wypłacie nie powinny być policzone, ponieważ w dniu wypłaty pracownik przebywał na przestoju. W takiej sytuacji nie ma
konieczności naliczania korekty wypłaty, ponieważ na podstawie deklaracji PPK zostanie automatycznie naliczony zwrot
dla pracownika składek, które nie zostały wysłane do instytucji. Na kalendarzu pracownika na okres
21.09.2020...31.10.2020 został wprowadzony przestój ekonomiczny. W dniu 15 października 2020 została naliczona
deklaracja Rozliczenie składek PPK za miesiąc wrzesień 2020. Jeżeli za pracownika nie należy przekazywać składek, ze
względu na przestój ekonomiczny wprowadzony po naliczeniu wypłaty ze składkami PPK, to na deklaracji Rozliczenie
składek PPK należy oznaczyć dla danego pracownika deklarację jako niepodlegającą wysłaniu, aby na kolejnej wypłacie
rozliczył się zwrot składek PPK.

Na deklaracji Rozliczenie składek PPK należy otworzyć naliczoną deklarację dla danego pracownika PPK - składka, a
następnie parametr Przekaż składkę ustawić na NIE oraz w polu Przyczyna nie przekazania składki wybrać jedną z
opcji np. Błędnie naliczona.
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Na wypłacie pracownika naliczanej za miesiąc, w którym była naliczona deklaracja PPK, w tym przypadku za
październik 2020 automatycznie naliczy się element: Zwrot składki PPK (uczestnik), czyli kwota składki pracownika, która
wpłynie na netto pracownika.

Przykład 2
Podatek od PPK rozliczany od razu na wypłacie z naliczeniem składek PPK, czyli w konfiguracji parametr Naliczanie wg
daty wypłaty ustawiony na TAK (Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/PPK).

Pracownik zatrudniony od 01-01-2020... na pełen etat na stawce 5000 zł, należy do PPK od 01-01-2020.... Pracownik
miał naliczoną wypłatę za miesiąc wrzesień 2020 w dniu 28 września 2020.
Na wypłacie zostało naliczone wynagrodzenie zasadnicze, od którego została naliczona składka pracownika oraz
pracodawcy oraz przychód od składki PPK.
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Po wypłacie, natomiast przed przekazaniem deklaracji PPK oraz składek do instytucji okazało się, że składki PPK na
wypłacie nie powinny być policzone, ponieważ w dniu wypłaty pracownik przebywał na przestoju. W takiej sytuacji nie ma
konieczności naliczania korekty wypłaty, ponieważ na podstawie deklaracji PPK zostanie automatycznie naliczony zwrot
dla pracownika składek, które nie zostały wysłane do instytucji. Na kalendarzu pracownika na okres
21.09.2020...31.10.2020 został wprowadzony przestój ekonomiczny. W dniu 15 października 2020 została naliczona
deklaracja Rozliczenie składek PPK za miesiąc wrzesień 2020. Jeżeli za pracownika nie należy przekazywać składek, ze
względu na przestój ekonomiczny wprowadzony po naliczeniu wypłaty ze składkami PPK, to na deklaracji Rozliczenie
składek PPK należy oznaczyć dla danego pracownika deklarację jako niepodlegającą wysłaniu, aby na kolejnej wypłacie
rozliczył się zwrot składek PPK.

Na deklaracji Rozliczenie składek PPK należy otworzyć naliczoną deklarację dla danego pracownika PPK - składka, a
następnie parametr Przekaż składkę ustawić na NIE oraz w polu Przyczyna nie przekazania składki wybrać jedną z
opcji np. Błędnie naliczona.

Na wypłacie pracownika naliczanej za miesiąc, w którym była naliczona deklaracja PPK, w tym przypadku za
październik 2020 automatycznie naliczą się elementy: Zwrot składki PPK (uczestnik), czyli kwota składki pracownika,
która wpłynie na netto pracownika oraz Zwrot składki PPK (etat, pracodawca) jako zwrot naliczonego przychodu od
składki PPK płatnej przez Pracodawcę.

Korekta składek PPK - Rezygnacja
Zgodnie z wytycznymi PFR, składek PPK nie należy przekazywać za pracownika od dnia złożenia rezygnacji. Jeżeli

pracownik złoży rezygnację po naliczeniu wypłaty, ale przed wysłaniem deklaracji do instytucji finansowej oraz zapłaty
składek PPK, to tych składek nie należy przekazywać. Wpłaty składek PPK są przekazywane do 15 dnia kolejnego
miesiąca. W związku z powyższym będą zdarzały się sytuacje, gdzie na wypłacie pracownika zostaną pobrane składki
PPK, natomiast pracownik zrezygnuje po wypłacie, a jeszcze przed przekazaniem tych składek do instytucji.
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W opisanym przypadku w enova365 po zaznaczeniu rezygnacji w kartotece pracownika, użytkownik nie nalicza
korekty wypłaty. Na podstawie naliczonych składek na wypłacie oraz wprowadzonej daty rezygnacji, w czasie naliczania
deklaracji Rozliczenie składek PPK, deklaracja dla takiej osoby zostanie oznaczona jako niepodlegająca przekazaniu.
Następnie na podstawie takiej deklaracji, na kolejnej wypłacie pracownika zostanie rozliczony automatycznie zwrot
składek dla pracownika.

Poniżej zostaną zaprezentowane dwa przykładowe naliczenia ilustrujące taką sytuację, gdzie jeden przykład będzie z
rozliczeniem przychodu od PPK na podstawie deklaracji, a drugie z rozliczeniem przychodu PPK od razu na wypłacie. W
enova365 można zdecydować czy podatek od składki PPK jest rozliczany od razu na wypłacie w momencie naliczania
składek PPK (wtedy składki musza być przekazane do instytucji finansowej w tym samym miesiącu co wypłata), bądź
dopiero na podstawie deklaracji Rozliczenie składek PPK ( przychód zostanie rozliczony w miesiącu zapłaty składek do
instytucji - standardowe ustawienie).

Przykład 1. Rezygnacja po wypłacie (podatek od PPK na podstawie deklaracji)
Pracownik zatrudniony 2019-01-01..., na pełen etat, wynagradzany stawką miesięczną 5000 zł. Do PPK należy od 1

stycznia 2020 roku. Podatek od składki PPK finansowanej przez Pracodawcę jest płacony na podstawie deklaracji
Rozliczenie składek PPK, czyli w miesiącu przekazania składek do instytucji finansowej (standardowe ustawienie
programu). Pracownik miał naliczoną wypłatę w dniu 27 września 2020 ze składkami PPK. Składki do instytucji
finansowej z tej wypłaty powinny być przekazane do 15 października 2020.

Wypłata ze składkami PPK

Po wypłacie, natomiast przed naliczeniem deklaracji Rozliczenie składek PPK pracownik złożył rezygnację z PPK w
dniu 1 października 2020. W kartotece pracownika poprzez aktualizację na dzień 1 października 2020 została
wprowadzona informacja na zakładce PPK/Ogólne rezygnacja z datą 1 października 2020.

W dniu 15 października 2020 została naliczona deklaracja Rozliczenie składek PPK za miesiąc wrzesień 2020. W
związku z wprowadzoną datą rezygnacji z PPK przez pracownika z datą wcześniejsza niż deklaracja Rozliczenie składek
PPK, deklaracja składkowa automatycznie została oznaczona jako niepodlegająca wysłaniu, czyli parametr Przekaż
składkę został ustawiony na NIE, a w polu Przyczyna nie przekazania składki została uzupełniona Rezygnacja
przed przekazaniem składki.
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Deklaracja niepodlegająca przekazaniu

Składki za tego pracownika nie zostaną wysłane do instytucji finansowej, w exportowanym pliku xml bądź ppk nie
będzie tego pracownika.

Na podstawie tak naliczonej deklaracji, jeżeli parametr Przekaż składkę jest ustawiony na NIE, to na wypłacie
pracownika za miesiąc październik w dniu 30 października zostaną naliczone elementy zwrotów:

Zwrot składki PPK (uczestnik) - zwrot jest elementem wpływającym na netto w wypłacie pracownika;
Zwrot składki PPK (pracodawca) - zwrot składki pracodawcy, który nie wpływa na kwotę do wypłaty, jest
nieopodatkowany i nieoskładkowany, służy do wyksięgowania kwoty składki PPK pracodawcy z kosztów firmy.
Kwota zwrotu wynikająca ze składki pracodawcy jest wykazywana na wypłacie na zakładce Pozostałe w polu PPK
pracodawcy.

Zwrot składki PPK

Przykład 2. Rezygnacja po wypłacie (podatek od PPK naliczany na tej samej
wypłacie co składka)
Pracownik zatrudniony 2019-01-01..., na pełen etat, wynagradzany stawką miesięczną 5000 zł. Do PPK należy od 1

stycznia 2020 roku. Podatek od składki PPK finansowanej przez Pracodawcę jest naliczany na tej samej wypłacie co
składki PPK (składki płacone w tym samym miesiącu, w Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/PPK parametr Naliczanie
wg daty wypłaty na TAK). Pracownik miał naliczoną wypłatę w dniu 10 listopada 2020 za miesiąc wrzesień 2020 ze
składkami PPK. Składki do instytucji finansowej z tej wypłaty powinny być przekazane do 15 grudnia 2020.
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Wypłata wraz z przychodem od PPK

Po wypłacie pracownik złożył rezygnację w dniu 23 listopada 2020. Została wykonana aktualizacja kartoteki
pracownika na dzień 23 listopada 2020 i zaznaczona data rezygnacji na zakładce PPK/Ogólne.

W dniu 27 listopada 2020 została naliczona deklaracja Rozliczenie składek PPK za miesiąc listopad 2020. W związku
z wprowadzoną datą rezygnacji z PPK przez pracownika z datą wcześniejsza niż deklaracja Rozliczenie składek PPK,
deklaracja składkowa automatycznie została oznaczona jako niepodlegająca wysłaniu, czyli parametr Przekaż składkę
został ustawiony na NIE, a w polu Przyczyna nie przekazania składki została uzupełniona Rezygnacja przed
przekazaniem składki.

Deklaracja niepodlegająca wysłaniu

Składki za tę osobę nie zostaną wysłane, a na podstawie tak naliczonej deklaracji na kolejnej wypłacie pracownika
automatycznie zostanie rozliczony zwrot składek PPK dla pracownika i zwrot podatku od PPK.

Na wypłacie pracownika za miesiąc listopad 2020 zostaną naliczone elementy:

Zwrot składki PPK (uczestnik), który wpływa na netto pracownika;
Zwrot składki PPK (etat, pracodawca), jako zwrot rozliczonego przychodu na poprzedniej wypłacie.
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Zwrot składek i podatku

Korekta składek PPK - korekta nieobecności
Ze względu na korektę nieobecności na wypłacie mogą być naliczane ujemne podstawy składek PPK.

W przypadku korekt składek PPK związanych z nieobecnościami składki mogą być zbilansowane w obrębie miesiąca z
dodatnią wypłatą podlegającą składkom PPK, a w przypadku braku możliwości zbilansowania musi być wygenerowana
na deklaracji PPK deklaracja PPK - Korekta składki. Zatem korekty składek PPK z tytułu nieobecności zostaną:

zbilansowane z dodatnimi wypłatami podlegającymi PPK lub
wykazane na deklaracji PPK jako PPK - Korekta składki

Poniżej przykładowe schematy korekt składek PPK ze względu na korekty nieobecności wraz z objaśnieniem naliczeń
w enova365.

Przykład 1 Ujemne składki na wypłacie - deklaracja PPK - Korekta składki,
Przykład 2 Ujemne składki na wypłacie i bilansowanie na kolejnej wypłacie
Przykład 3 Ujemne składki na wypłacie i przystąpienie do PPK

Przykład 1 Ujemne składki na wypłacie - deklaracja PPK - Korekta składki
Pracownikowi należącemu do PPK naliczono wypłatę na koniec czerwca 2020 z wynagrodzeniem zasadniczym na

5000zł i składkami PPK od tej kwoty.

Wypłata ze składkami PPK za czerwiec

Następnie w dniu 1 lipca 2010 została naliczona deklaracja PPK za miesiąc czerwiec 2020 i przekazane składki PPK
do instytucji finansowej.

W przypadku braku dodatnich składek PPK w danym miesiącu i braku możliwości zbilansowania ujemnych składek z
dodatnimi, na wypłacie z ujemną podstawą nalicza się tylko ujemna podstawa składek PPK bez ujemnych wartości składek
PPK. Takie naliczenie jest zamierzone i poprawne i nie należy korygować wartości składek ręcznie na wartości ujemne. W
przypadku naliczenia ujemnej podstawy składek PPK na wypłacie, za uczestnika PPK na deklaracji Rozliczenie składek PPK jest
generowana deklaracja PPK - Korekta składki.

Uwaga!
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Rozliczenie składek PPK

Następnie w kartotece pracownika na zakładce Kalendarz/Nieobecności odnotowano pracownikowi nieobecność
Zwolnienie opieka (ZUS) na okres 20.06.2020...31.07.2020.

Następnie na koniec lipca 2020 naliczono pracownikowi wypłatę za miesiąc lipiec 2020 z miesięcy wstecz 1. Na
wypłacie została naliczona ujemna podstawa składek PPK. W związku z nieobecnością pracownika na cały lipiec i korektą
za czerwiec, nie ma z czym zbilansować ujemnych składek PPK, w związku z tym na wypłacie jest naliczona tylko ujemna
podstawa składek PPK, na podstawie której na deklaracji Rozliczenie składek PPK zostanie dla pracownika
wygenerowana deklaracja PPK - Korekta składki. Składki ujemne na wypłacie nie będą naliczane, gdyż nie ma ich z
czym zbilansować. Ujemne składki PPK na wypłacie naliczają się tylko wtedy, jeżeli można je zbilansować z dodatnimi
składkami PPK w danym miesiącu. W przypadku braku dodatnich składek PPK, na wypłacie ujemnej nalicza się tylko
ujemna podstawa składek PPK i to jest prawidłowe działanie, nie należy ich ręcznie korygować.

Wypłata za lipiec z korektą czerwca

Następnie na deklaracji Rozliczenie składek PPK za miesiąc październik 2020 naliczonej w dniu 1 sierpnia 2020
zostanie dla pracownika naliczona deklaracja PPK - Korekta składki, ze składkami od ujemnej podstawy -1833,33zł.
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PPK - Korekta składki

Przykład 2 Ujemne składki na wypłacie i bilansowanie na kolejnej wypłacie
Pracownikowi należącemu do PPK naliczono wypłatę na koniec czerwca 2020 z wynagrodzeniem zasadniczym na

5000zł i składkami PPK od tej kwoty.

Wypłata ze składkami PPK za czerwiec

Następnie w dniu 1 lipca 2010 została naliczona deklaracja PPK za miesiąc czerwiec 2020 i przekazane składki PPK
do instytucji finansowej.

Rozliczenie składek PPK

Następnie w kartotece pracownika na zakładce Kalendarz/Nieobecności odnotowano pracownikowi nieobecność
Zwolnienie opieka (ZUS) na okres 20.06.2020...30.06.2020.
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Następnie na 10 lipca 2020 naliczono pracownikowi wypłatę korygującą za miesiąc czerwiec 2020. Na wypłacie
została naliczona ujemna podstawa składek PPK. W związku z brakiem możliwości zbilansowania z dodatnimi składkami
PPK, na wypłacie liczy się tylko ujemna podstawa bez ujemnych składek PPK.

Korekta wypłaty za czerwiec 2020

Następnie na koniec lipca 2020 naliczono pracownikowi wypłatę za miesiąc lipiec 2020 z wynagrodzeniem
zasadniczym 5000zł. W związku z tym, że wypłata korygująca za miesiąc czerwiec 2020 naliczona 10 lipca 2020 z
ujemną podstawą składek PPK, nie był jeszcze rozliczana na deklaracji PPK, to w momencie naliczania wypłaty 30 lipca
za lipiec podstawa składek jest wykazana od elementów za lipiec tj. 5000zł, natomiast składki są wyliczone od podstawy
pomniejszonej od ujemnej podstawy wynikającej z korekty, w tym przypadku: 5000zł - 1833,33 = 3166,67 3166,67 x
3,5% == 110,83

Wypłata za lipiec ze składkami PPK uwzględniającymi korektę za czerwiec

Na deklaracji Rozliczenie składek PPK zostanie wykazana za pracownika za miesiąc lipiec 2020 deklaracja Składka
PPK od podstawy 3166,67 i ze składkom 110,83 (63,33+47,50).

Przykład 3 Ujemne składki na wypłacie i przystąpienie do PPK
Pracownikowi, który nie należy do PPK za miesiąc wrzesień 2020 naliczono wypłatę na kwotę 5000zł.
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Wypłata za miesiąc wrzesień 2020

Od 1 października 2020 pracownik przystąpił do PPK. Następnie wprowadzono zaległa nieobecność Zwolnienie
opieka (ZUS) na okres 20...30.09.2020.

W dniu 10 października 2020 naliczono korektę wypłaty za miesiąc wrzesień 2020.

Korekta za wrzesień

Na wypłacie zostanie wykazana ujemna podstaw składek PPK. Gdyby w danym miesiącu nie było już dodatniej
wypłaty ze składkami PPK, to na deklaracji Rozliczenie składek PPK nie zostanie też wygenerowana deklaracja PPK -
Korekta składki, gdyż za pracownika nie były wysyłane jeszcze żadne deklaracje Rozliczenie składek PPK, bo pracownik
dopiero przystępuje do PPK. Deklaracja PPK - Korekta składki generuje się dla osób, za które wcześniej były
przekazywane składki do instytucji finansowej ( program szuka ostatniej deklaracji bez względu na miesiąc korekty).
Natomiast w przypadku naliczenia kolejnej wypłaty w danym miesiącu z dodatnimi składkami PPK, ujemna podstawa
zostanie uwzględniona, gdyż składki PPK należy naliczyć od kwoty, jaka pracownik otrzyma w danym miesiącu do wypłaty
(podlegająca składkom ZUS). Zatem jeżeli na koniec miesiąca pracownikowi zostanie naliczona wypłata na 5000zł ze
składkami PPK, to składki PPK nie zostaną naliczone od 5000zł, tylko od podstawy 5000zł - 1833,33zł czyli 3166,67zł,
gdyż pracownik nie otrzyma wypłaty na 5000zł tylko właśnie na 3166,67zł.

Zbilansowane składki PPK na wypłacie za październik

Na deklaracji Rozliczenie składek PPK za miesiąc październik 2020 za pracownika zostanie wygenerowana deklaracja
Składka PPK ze składką 110,83 (63,33+47,50) od podstawy 3166,67zł.
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PPK-Składka

Korekta niesłusznie zapłaconych składek PPK
Składki za pracownika podlegają zapłacie do instytucji finansowej, o ile do momentu ich wpłaty i wysłania deklaracji

Rozliczenie składek PPK pracownik nie złoży rezygnacji. W związku z tym przed wysłaniem deklaracji PPK i wpłaty składek
należy zweryfikować czy pracownik nie złożył rezygnacji, pomimo potrącenia składek na wypłacie. Jeżeli informacja o
rezygnacji zostanie odnotowana w systemie enova365 przed naliczeniem deklaracji Rozliczenie składek PPK, to program
automatycznie oznaczy takie deklaracje jako niepodlegające wysłaniu, i takie składki nie zostaną niepotrzebnie
zapłacone. Jednakże jeżeli zdarzy się sytuacja, że taka informacja o rezygnacji nie zostanie odnotowana w enova365 w
kartotece pracownika do czasu naliczania deklaracji PPK, to może się zdarzyć że składki zostaną niesłusznie zapłacone,
co będzie trzeba skorygować. W celu poinformowania instytucji o kwocie niesłusznie wpłaconych składek PPK należy
przekazać deklarację PPK-rozliczenie nadpłat, na podstawie której instytucja finansowa może zwrócić składki, jeśli
uzna to za zasadne. Należy zwrócić uwagę, że wpłacane kwoty instytucje finansowe inwestują, więc zwrot składek PPK,
jeśli nastąpi może być w mniejszych kwotach niż wpłacone składki.
Konieczność skorygowania niesłusznie zapłaconych składek może też powstać np. w sytuacji, gdy była wprowadzona
umowa cywilnoprawna oskładkowana, a okazało się, że nie powinna podlegać składkom ZUS, a więc również PPK.

W celu obsłużenia powyżej opisanych korekt, w enova 365 umożliwiono naliczenie korekty składek PPK poprzez
potrącenie/dodatek, na kwotę wskazaną przez użytkownika. Elementy służą do wykazania korekty składek na
deklaracji Rozliczenie składek PPK, w sytuacji gdy zostały zapłacone niesłusznie składki PPK za danego uczestnika.

W konfiguracji Narzędzia/Opcje/Kadry i płace/Płace/Elementy wynagrodzenia dodano dodatki (nie wpływające na
kwotę do wypłaty):

Korekta nadpłaconych składek PPK(etat) - element dedykowany uczestnikom PPK zatrudnionym na etacie;
Korekta nadpłaconych składek PPK(um.poz) - element dedykowany uczestnikom PPK zatrudnionym na umowie
cywilnoprawnej innej niż zlecenie (podlegającej składkom ZUS);
Korekta nadpłaconych składek PPK(umowa) - element dedykowany uczestnikom PPK zatrudnionym na
zleceniu.

Przykład
Pracownikowi zatrudnionemu na stawce 5000zł należącemu do PPK, na koniec września 2020 naliczono wypłatę ze

składkami PPK.
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Wypłata ze składkami PPK

W dniu 15 października 2020 została naliczona deklaracja Rozliczenie składek PPK za miesiąc wrzesień 2020, na
której zostały wykazane składki PPK od podstawy 5000zł za pracownika i przekazane do instytucji finansowej.

Deklaracja Rozliczenie składek PPK

Po wysłaniu deklaracji PPK i przekazaniu składek PPK okazało się, że pracownik w dniu 1 października złożył
rezygnację z PPK, jednak taka informacja nie została odnotowana w systemie przed naliczeniem deklaracji PPK, co
spowodowało niesłuszną zapłatę składek PPK za pracownika. W takiej sytuacji, w celu poinformowania instytucji
finansowej o konieczności zwrotu niesłusznie zapłaconych składek PPK, na deklaracji Rozliczenie składek PPK należy
za pracownika przekazać PPK-Korekta składki. W związku z tym, że w momencie naliczania wypłaty ze składkami PPK
pracownik podlegał składkom, to w takim przypadku na wypłacie nie policzą się ujemne składki poprzez korektę czy
storno wypłaty. W opisanej sytuacji należy naliczyć korektę poprzez wykorzystanie dodatku: Korekta nadpłaconych
składek PPK(etat).
W kartotece pracownika na zakładce Etat/Dodatki należy dodać element Korekta nadpłaconych składek PPK(etat),
na kwotę od jakiej ma być wykazana korekt składek. W celu wygenerowania na deklaracji Korekty składek PPK należy
wpisać ujemną podstawę, w tym przykładzie -5000zł.
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Korekta nadpłaconych składek PPK(etat)

Naliczając wypłatę pracownika 30 października 2020 za miesiąc wrzesień 2020 naliczy się element Korekta
nadpłaconych składek PPK(etat). 
Element ten nie wpływa na kwotę do wypłaty, gdyż nie powoduje zwrotu składek pracownikowi. Jest to element na
podstawie, którego na deklaracji PPK wygeneruje się PPK-Korekta składki, w celu poinformowania instytucji finansowej
o konieczności zwrotu składek PPK. 
Ewentualny zwrot składek dla pracownika zostanie naliczony dopiero na podstawie dokumentów z instytucji finansowej
(PPK-rozliczenie nadpłat), jeżeli instytucja zwróci składki. Instytucja finansowa inwestuje wpłacane kwoty, więc może
zwrócić tylko częściową kwotę wpłaconej składki bądź w ogóle.
Również na wypłacie został wykazany przychód od składki PPK, w związku z przekazaniem do instytucji finansowej
składek za pracownika w miesiącu wrześniu 2020. Tego podatku również nie można w tym momencie skorygować i nie
naliczać, gdyż na ten moment on jest należny, ponieważ składki zapłacono. Dopiero w momencie ewentualnego zwrotu
składek PPK przez instytucję finansową (poprzez dokument PPK-rozliczenie nadpłat), będzie można również skorygować
przychód od składki PPK.

Wypłata z elementem Korekta nadpłaconych składek PPK(etat)

Należy również zwrócić uwagę, że w przedstawionym naliczeniu na wypłacie została naliczona ujemna podstawa
składek PPK, natomiast nie naliczyły się ujemne składki PPK. Takie naliczenie jest poprawne i nie należy tego ręcznie
korygować. W sytuacji, gdy w danym miesiącu nie ma dodatniej wypłaty ze składkami PPK, z którymi można byłoby
zbilansować ujemne składki PPK, to na wypłacie z ujemną podstawą składek PPK liczy się tylko podstawa, a na podstawie
takiej wypłaty na deklaracji PPK generuje się deklaracja PPK-Korekta składki za pracownika, gdzie od tej ujemnej
podstawy zostaną wykazane składki do zwrotu.

17/19 



Ujemna podstawa składek PPK

Na deklaracji Rozliczenie składek PPK za miesiąc październik, za pracownika zostanie wygenerowana deklaracja
PPK-Korekta składki.

PPK-Korekta składki

Dopiero po otrzymaniu z instytucji dokumentu PPK-rozliczenie nadpłat, na wypłacie pracownika zostaną naliczone
ewentualne zwroty.

W celu naliczenia korekty opisanej powyżej należy w pierwszej kolejności naliczyć oddzielnie korektę za wrzesień 2020, a
dopiero później po naliczeniu korekty odnotować datę rezygnacji w kartotece pracownika i naliczyć wypłatę za październik.
Wcześniejsze odnotowanie rezygnacji spowodowałoby brak naliczenia podstawy składek PPK, natomiast naliczenie korekty
razem z wypłatą bieżącą, od której nie powinno być składek wygenerowałoby niepotrzebnie składki PPK.

Uwaga!
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