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Po raz kolejny mamy przyjemność oddać w Państwa ręce przygotowany przez nas
raport „Zarobki Polaków za granicą”. Przedstawione zostały w nim nie tylko średnie
wynagrodzenia Polaków pracujących w poszczególnych krajach Unii Europejskiej,
ale także inne dane dotyczące polskiej emigracji. Dzięki przeprowadzonym
badaniom, dowiedzą się Państwo między innymi, ile wynosiły średnie zarobki
Polaków za granicą, jakie kierunki emigracji były przez nich najczęściej wybierane, a
także jak wygląda wielkość rynku zagranicznych rozliczeń podatkowych. Przede
wszystkim warto zwrócić uwagę na łączną wysokość zarobków Polaków w ciągu
ostatniego roku. Niezmiennie od kilku lat widoczna jest tendencja wzrostowa dla tej
kwoty, co oznacza, że zarobki Polaków z roku na rok są coraz wyższe.
 
Warto podkreślić, że 2019 rok jest dla nas szczególny z uwagi na to, że 1 maja br.
świętowaliśmy 15. rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Już w pierwszym
roku od wejścia do Wspólnoty, swoje rynki pracy otworzyło przed nami wiele
europejskich państw. Z tej okazji postanowiliśmy przyjrzeć się zmianom na
europejskim rynku pracy w ciągu ostatnich 15 lat i zamieścić je w naszym raporcie.
Przedstawimy między innymi najczęściej wybierane kierunki emigracji wśród
Polaków oraz wycenę wielkości rynku zwrotu podatków dochodowych
nadpłaconych za granicą.
 

Szanowni Państwo,
 

Serdecznie zapraszam do lektury naszego raportu.
 
ADAM POWIERTOWSKI
Prezes Zarządu Euro-Tax.pl S.A.
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Dane najnowszej edycji raportu „Zarobki Polaków za
granicą w 2018 roku” przeprowadzonego przez firmę
Euro-Tax.pl kolejny raz wykazały znaczący wzrost
poziomu wynagrodzeń Polaków poza granicami
naszego kraju. Tylko w sześciu krajach członkowskich 
Zjednoczonej Europy (Austria, Belgia, Holandia,
Irlandia,   Niemcy, Wielka Brytania) Polacy zarobili
łącznie ponad 69,3 mld złotych, podczas gdy w całej
Europie ich dochody wyniosły ponad 154,5 mld złotych. 
W   ciągu ostatnich 15 lat nasi rodacy zarobili łącznie
ponad 1 bilion 401 mld złotych.

W 2018 ROKU POLACY ZAROBILI
ZA GRANICĄ PONAD 154 MLD ZŁ
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W 2018 roku Polacy zarobili najwięcej w Wielkiej Brytanii – łącznie ponad 34 mld
złotych. Drugim w kolejności krajem pod względem zarobków są Niemcy. Tam
łączny dochód w zeszłym roku wynosił ponad 26 mld złotych.   W   Irlandii Polacy
zarobili ponad 2,6 mld złotych, co plasuje ją na trzeciej pozycji tuż przed Holandią.
Austria i Belgia to kraje, w których łączne zarobki Polaków wynosiły około 2,4 mld
złotych.

ZAROBKI POLAKÓW W UE W 2018 ROKU (W MLD ZŁ)

Wielka
Brytania Niemcy HolandiaIrlandia BelgiaAustria

34,8 26,8 2,62,7 0,81,6

Wyk. 1. Zarobki Polaków w poszczególnych krajach UE w miliardach złotych w 2018 roku.
Opracowanie własne Euro-Tax.pl
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W  przypadku łącznej kwoty zarobków Polaków w Europie, widoczna jest tendencja
wzrostowa, co świadczy o tym, że dochody osiągane poza granicami   Polski w
ubiegłym roku były większe niż w latach  poprzednich. Z naszych danych wynika, że
podjęcie   pracy poza granicami naszego kraju jest wciąż opłacalne dla wielu osób.
Jest to spowodowane nie tylko większymi zarobkami, ale również możliwością
rozwoju zawodowego oraz poprawą jakości życia dzięki niektórym świadczeniom
socjalnym.

ZAROBKI POLAKÓW W EUROPIE W LATACH 2004-2018

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

37,2

60,0

81,3

106,8 107,6
99,0 95,5

102,2 104,8 101,8
111,4

119,6 119,5 136,5
154,5

Wyk. 2. Zarobki Polaków w Europie w latach 2004-2018. Opracowanie własne Euro-Tax.pl
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TABELA WYNAGRODZEŃ
POLAKÓW W UNII EUROPEJSKIEJ
W 2018 ROKU

Wyniki badania pokazują, że średnie
zeszłoroczne dochody statystycznego
Polaka były wyższe niż w poprzednich
latach.
 
W ciągu naszego członkostwa w Unii
Europejskiej średnie zarobki polskich
emigrantów uległy zmianom. W roku
2004, czyli wtedy, gdy Polska weszła
do UE, Polak zarabiał 4 964 zł, a w
2018 roku jego średni dochód wynosił
już  ponad 8 615 zł.
 
Jest to kwota prawie dwukrotnie
wyższa niż jeszcze 15 lat temu.
Powodem wzrostu wynagrodzeń na
przestrzeni lat jest między innymi
zmiana wartości pieniądza, różnice w
kursach walut, coroczny wzrost płacy
minimalnej, a także podniesienie
kwalifikacji i lepsza wydajność pracy.
Również decyzje o zmianie kierunku
emigracji na kraje o wyższym
poziomie płac miały istotny wpływ na
wzrost średnich zarobków.
 

 2004

 2005

 2006

 2007

 2008

 2009

 2010

 2011

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

 2017

 2018

Średnia

  4   964 ,1  

 5   130 ,1

 5   245 ,5

 5   741 ,0

 5   911 ,8

 5   859 ,1

 5   941 ,2

 6   121 ,9

 6   275 ,0

  5   919 ,84

  6   917 ,38

  6   686 ,21

  7   029 ,72

  7   705 ,25

  8   615 ,18

  6   270,89

ŚREDNIE ZAROBKI
NA OSOBĘ W PLNROK

Tab.1. Średnie zarobki Polaków w PLN w poszczególnych
latach. Opracowanie własne Euro-Tax.pl
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ZMIANY KWOT WYNAGRODZEŃ
W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH

Austr ia
 

Niemcy
 

Wie lka Brytania
 

I r landia
 

Holandia
 

Belg ia
 

Polska

ŚREDNIE ZAROBKI
NA OSOBĘ W 2004

ROKU (W PLN)
KRAJ

Tab.2. Średnie zarobki na osobę w 2004 i 2018 roku w PLN. Dane GUS oraz baza Euro-Tax.pl - opracowanie własne.
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6 447
 

4  534
 

6  688
 

6  801
 

4  534
 

4  987
 

2  290

10 041
 

8  042
 

9  581
 

8  822
 

5  979
 

5  365
 

4  585

ŚREDNIE ZAROBKI
NA OSOBĘ W 2018

ROKU (W PLN)

W tym roku sprawdziliśmy, jak zmieniły się kwoty wynagrodzeń w poszczególnych
krajach (Austria, Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, Holandia, Belgia, Polska) na
przełomie ostatnich 15 lat. Największa różnica w średniej płacy za granicami Polski
widoczna jest w Austrii i wynosi ona aż 3 594 zł. Kolejnym krajem, w którym wzrosły
wynagrodzenia są Niemcy (3 508 zł), następnie Wielka Brytania (2 893 zł), Irlandia
(2 021 zł) oraz Holandia (1 445 zł). Najmniejszą różnicą w poziomie wynagrodzeń
cechuje się Belgia (378 zł).
 
Należy podkreślić, że wzrost przeciętnych wynagrodzeń ma miejsce nie tylko za
granicą, ale również w Polsce. Według danych podanych przez Główny Urząd
Statystyczny przeciętne wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosły o 313,52
zł w stosunku do roku poprzedniego. Według GUS wartość przeciętnego
wynagrodzenia w 2018 roku w Polsce wynosiła 4 585,03 zł, natomiast w 2017 roku
4 271,51 zł. Dynamika wrostu w takim wypadku wynosi 7,34%. Dla porównania
średnia dynamika wzrostu wynagrodzeń w innych krajach wynosi około 4%.



Średnie kwoty zarobków różnią się między sobą w zależności od tego, jaki kraj
polscy obywatele wybierali na miejsce swojego zatrudnienia.
 
Według danych, które posiada firma Euro-Tax.pl, statystyczny Polak w 2018 roku
osiągał największe dochody w Austrii, gdzie średnie wynagrodzenie za pracę
wynosiło  10 041 zł. Drugim krajem pod względem wysokości dochodów jest Wielka
Brytania, gdzie Polak w zeszłym roku zarobił średnio 9 581 zł.
 
Kwoty uzyskane w tych krajach nie różnią się znacznie od średnich zarobków w
pozostałych  kierunkach polskiej emigracji. W Irlandii polscy emigranci zarabiali
średnio 8 822 zł, natomiast na terenie Niemiec ponad 8 042 zł. W Holandii kwota ta
wyniosła 5 979 zł. Najniższa średnia wynagrodzeń dotyczy Polaków, którzy
pracowali w Belgii – zarobili oni średnio 5 365 zł.

ZAROBKI POLAKÓW W UE W 2018 ROKU (W PLN)

Wielka
Brytania Niemcy Holandia Irlandia Belgia Austria

9 581 8 042 5 979 8 822 5 365 10 041

Wyk.3. Średnie zarobki Polaków w poszczególnych krajach w 2018 roku. Opracowanie własne
Euro-Tax.pl.
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NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE
KIERUNKI EMIGRACJI
WŚRÓD POLAKÓW

LICZBA POLAKÓW PRACUJĄCYCH ZA GRANICĄ W 2017 ROKU

Wielka
Brytania Niemcy Holandia Irlandia Belgia Austria

793 703 120 112 54 40

Wyk.4. Liczba Polaków pracujących za granicą w 2017 roku w tys.
Źródło: GUS, „Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2017.”

Dane z najnowszego raportu opublikowanego przez GUS „Informacja o rozmiarach i
kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2017” wskazują na to, że
najpopularniejszymi kierunkami polskiej emigracji są kolejno: Wielka Brytania i
Niemcy. 
 
W zeszłym roku spośród krajów UE, najwięcej osób przebywało na terenie
Zjednoczonego Królestwa (793 tys.) i Niemiec (703 tys.). Następne kraje, które
cieszą się wciąż dużą popularnością to Holandia (120 tys.), Irlandia (112 tys.),
Belgia (54 tys.) oraz Austria (40 tys.).
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ZWROT NADPŁACONEGO
PODATKU Z TYTUŁU PRACY
ZA GRANICĄ POLSKIEGO
EMIGRANTA

 I r landia

Austr ia

Niemcy

Belg ia

Wielka Brytania

Holandia

4 620

4 520

3 754

3 370

2 691

2 239

ŚREDNIA KWOTA
ZWROTU PODATKU W PLNKRAJ

Dużą część polskiej emigracji stanowią osoby, które do pracy wyjeżdżają tylko sezonowo.
W związku z tym mogą one liczyć na wyższy zwrot, ponieważ nie przekraczają kwoty
wolnej od podatku.
 
Z badań wewnętrznych Euro-Tax.pl wynika, że największy zwrot w 2018 roku przysługiwał
osobom pracującym w Irlandii (4 620 zł) oraz w Austrii (4 520 zł). Za pracę w Niemczech
Polak przeciętnie odzyskał 3 754 zł, natomiast w Belgii 3 370 zł. Niższe kwoty z tytułu
nadpłaconego podatku przysługiwały pracownikom z Wielkiej Brytanii (2 691 zł)  i
Holandii (2 239 zł).
 

Tab. 3. Średnia kwota zwrotu podatku w poszczególnych krajach w 2018 roku. Opracowanie własne Euro-Tax.pl.
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ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI
RODZINNE
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Zorgtoeslag

Kindergeld

Kinderbi js lag

1 681

18 432

20 879

ŚREDNIA KWOTA
ZWROTU W PLNŚWIADCZENIE

Polacy, którzy pracują za granicą oprócz zwrotu podatku mogą również otrzymać szereg
świadczeń i zasiłków, które przysługują im za pracę na terenie danego  kraju.
 
W przypadku Niemiec, Belgii i Holandii można   ubiegać się o zasiłek rodzinny nawet za
kilka lat wstecz. Polak pracujący w Holandii może ubiegać się również o zwrot dodatku
do ubezpieczenia – Zorgtoeslag.
 
Z danych firmy wynika, że w 2018 roku średnia kwota z odzyskanego Zorgtoeslag
wynosiła 1 681 zł, natomiast w przypadku zasiłku rodzinnego z Niemiec (Kindergeld) było
to 18 432 zł.
 
Największa średnia kwota zwrotu przypadła osobom, które mają prawo do zasiłku
rodzinnego Kinderbijslag z Belgii i Holandii, wynosiła ona średnio 20 879 zł.

Tab. 4. Średnia kwota zwrotu za świadczenia w 2018 roku. Opracowanie własne Euro-Tax.pl.
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Wysokie kwoty zwrotów spowodowane są głównie tym, że wielu klientów Euro-Tax.pl nie
pobierało żadnego zasiłku podczas przebywania na terenie danego kraju. Warto jednak
pamiętać, że możliwe jest również uzyskanie go za cały zaległy okres.
 
W związku z wprowadzonymi w Polsce zasiłkami rodzinnymi "500+" prawdopodobne jest,
że w nadchodzących latach, średnie kwoty świadczeń otrzymywanych przez polskich
emigrantów za granicą zmniejszą się. Wynika to z faktu, że zasiłki nie mogą być
wypłacane podwójnie, zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego.



Rynek zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego zdefiniowano, jako wartość
środków możliwych do odzyskania przez Polaków, którzy pracują i rejestrują swoje
dochody za granicą, z uwzględnieniem dopuszczanego w poszczególnych krajach
okresu zarobkowania podlegającego rozliczeniu nadpłaty podatku dochodowego.
 
Podstawą wyceny wartości rynku nadpłaconego podatku, o którego zwrot mogą
starać się polscy pracownicy w związku z utrzymywaniem w poprzednich latach
legalnego zatrudnienia poza granicami kraju, były szacunki GUS dotyczące
wielkości emigracji czasowej. W kalkulacji uwzględniono kraje, dla których Euro-
Tax.pl przeprowadzał operację odzyskiwania nadpłaconego podatku - łącznie sześć
krajów.
 
W związku z różnicami w systemach podatkowych poszczególnych państw, w
wyliczeniu uwzględniono maksymalne okresy, za które pracownicy mogą starać się
o zwrot nadpłaconego podatku – od trzech lat w Belgii do pięciu w Wielkiej Brytanii.
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WYCENA WIELKOŚCI RYNKU
ZWROTU PODATKÓW
DOCHODOWYCH
NADPŁACONYCH ZA GRANICĄ

Wycenie starano się nadać charakter rzeczywisty, co   było podstawą wprowadzenia
szeregu założeń korygujących:
 
A) Przyjęta liczba Polaków, którzy mogą starać się o zwrot nadpłaconego podatku,
stanowi sumę emigrantów pracujących w wymienionych powyżej krajach, z
uwzględnieniem następujących korekt:
 

I. Obniżenie o 10 procent, liczone od poziomu wynikającego z danych
opublikowanych przez GUS, w celu  uwzględnienia szacowanej liczby osób, które
posiadają niedopłatę podatku;

 
II. Przyjęto dodatkowo, że po korekcie (I) wielkość  rynku należy pomniejszyć o
dalsze 40 procent, co stanowi przybliżoną liczbę osób, które uzyskały już  zwrot
nadpłaconego podatku;
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Dopuszczalna liczba lat,
za które prowadzone są
rozliczenia podatkowe

HOLANDIA

Teoretyczna łączna liczba
zeznań podatkowych

możliwych do rozliczenia
(w tys.)

Liczba zeznań po
uwzględnieniu korekt

(w tys.)

Średni zwrot z
pojedynczego zeznania

(PLN)

Wartość rynku zwrotu
nadpłaconego podatku

(w mld)

IRLANDIA NIEMCY BELGIA AUSTRIA WIELKA
BRYTANIA

5 4 4 3 5 5

564 563 3 235 209 181 3 633

289 289 1 660 107 93 1 864

2 239 4 620 3 754 3 370 4 520 2 691

0,65 5,301,33 6,23 0,36 0,42

Tab.5. Dane GUS oraz baza Euro-Tax.pl - opracowanie własne.

III. Otrzymaną wielkość po korekcie (I) i (II) dodatkowo skorygowano in minus o 5
procent, co stanowi średnią liczbę odrzucanych wniosków o zwrot nadpłaconego
podatku, wynikających z braku możliwości uzyskania niezbędnych danych
poświadczających zatrudnienie;

 
IV. Przyjęto utrzymanie wielkości emigracji w 2017  roku na poziomie analogicznym
do okresu poprzedniego.

 
B) Średni zwrot z pojedynczego zeznania przyjęto na  podstawie danych historycznych
wynikających z transakcji zwrotu podatku w poszczególnych krajach
przeprowadzanych przez Euro-Tax.pl.
 
W oparciu o powyższe wyliczenia wielkość całego rynku zwrotu nadpłaconego podatku
tylko w przypadku wymienionych sześciu krajów (Holandia, Irlandia, Niemcy, Belgia i
Austria oraz Wielka Brytania) można oszacować na  13,6 mld PLN.



Przy tworzeniu powyższego raportu korzystano z danych klientów pozyskanych przez
firmę Euro-Tax.pl w latach 2004-2018. Badania dotyczące wysokości zarobków
Polaków za granicą w 2018 roku zostały przeprowadzone z udziałem ponad 210 tys.
spraw.
 
Podstawą wyceny zarobków Polaków w Europie były   szacunki GUS dotyczące
wielkości emigracji czasowej.   Założono, że 70% osób przebywających za granicą
podejmuje   tam pracę zarobkową. Kolejnym przyjętym założeniem   był średni czas
pobytu migranta w poszczególnych   krajach europejskich. Dane te zostały uśrednione
w odniesieniu do każdego  kraju.
 
W kalkulacji uwzględniono kraje, dla których Euro-Tax.pl S.A. przeprowadzał procedurę
odzyskiwania nadpłaconego podatku – łącznie sześć krajów (Holandia, Irlandia, 
Niemcy, Belgia, Austria oraz Wielka Brytania).

METODOLOGIA
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