
Przedsiębiorca zawsze poszukuje zmiany, reaguje na nią i wykorzystuje jako szansę.
Peter Drucker

Outsourcing finansowo-księgowy

Wrzesień 2018

Gdy przedsiębiorca otrzyma z urzędu wezwanie do 
przekazania jednej lub kilku struktur JPK będzie miał 
nie mniej niż 3 dni na wywiązanie się z tego obowiązku. 
Dokładny termin przekazania dokumentów urzędnicy 
określą w wezwaniu. W wyjątkowej sytuacji można  
poprosić o wydłużenie tego terminu.

05.09.2018 

•	Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości  
 i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie  
 powierzenia zarządzającemu Krakowskim Parkiem  
 Technologicznym wydawania decyzji o wsparciu oraz  
 wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu.

•	Rozporządzenie	Ministra	Przedsiębiorczości	 
 i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie  
 ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym.

•	Ustawa	z	dnia	20	lipca	2018	r.	o	ratyfikacji	Umowy	
 między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią  
 o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie  
 dnia 24.

•	Ustawa	z	dnia	20	lipca	2018	r.	o	zmianie	ustawy	 
 o odpadach oraz niektórych innych ustaw

•	Ustawa	z	dnia	20	lipca	2018	r.	o	zmianie	ustawy	 
 o rzeczach znalezionych

2018-09-06 
•	Ustawa	z	dnia	20	lipca	2018	r.	o	ratyfikacji
  Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską  
 a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu  
	 obowiązywania	Umowy	między	Rzecząpospolitą	 
 Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu  
 i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie  
 dnia 6 maja 1993 r.

•	Rozporządzenie	Ministra	Środowiska	z	dnia	30	maja		
 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk  
 Beskid Żywiecki (PLH240006).

•	Rozporządzenie	Ministra	Spraw	Wewnętrznych	 
 i Administracji z dnia 8 sierpnia 2018 r. zmieniające  
 rozporządzenie w sprawie przeprowadzania oceny  
 zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby  
 bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów.

•	Ustawa	z	dnia	20	lipca	2018	r.	o	ratyfikacji	Protokołu	 
	 przystąpienia	do	Umowy	o	handlu	między	Unią		
 Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony,  
 a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia  
 przystąpienia Ekwadoru, sporządzonego w Brukseli  
 dnia 11 listopada 2016 r.

2018-09-07 
•	Rozporządzenie	Rady	Ministrów	z	dnia	7	sierpnia		
 2018 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu  
 sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków  
 gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży  
 wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład  
	 Zasobu	Własności	Rolnej	Skarbu	Państwa

05.09.2018 Złożenie deklaracji VAT-14 za sierpień 2018r o należnych kwotach podatku VAT w przypadku 
wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silinikowych.

07.09.2018 Wpłata podatku w formie karty podatkowej za sierpień 2018.

07.09.2018
Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w 08.2018 od należności wypłaconych 
zagranicznej osobie prawnej z tyt. wymienionych w art.21 ust.1 i art.. 22 ust.1 ustawy o pdop.

07.09.2018
Wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w 08.2018 od dochodów z dywidend oraz 
innych przychodów z tyt udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT).

07.09.2018 Przekazanie	podatnikom	informacji	CIT-7.

10.09.2018 Wpłata	składek	ZUS	za	08.2018	r.	–	osoby	fizyczne	opłacające	składę	wyłącznie	za	siebie.

17.09.2018	
Wpłata	składek	ZUS	za	08.2018	r.	–	pozostali	płatnicy	(z	wył	os.	fiz.	opłacających	składki	za	siebie	oraz	
jedn. budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

17.09.2018 Wpłata	III	raty	podatku	od	nieruchomości,	leśnego	i	rolnego	–	os.	fizyczne.

17.09.2018
Wpłata	podatku	od	nieruchomości	i	leśnego	za	09.2018,	podatku		rolnego	za	III	kw.	2018	–	os.	prawne,	
jednostki organizacyjne oraz nieposiadające osobowości prawnej.

17.09.2018 Wpłata II raty podatku od środków transportowych.

20.09.2018 Wpłata	za	08.2018	r.	miesięcznej	zaliczki	na	podatek	dochodowy	od	osbób	fizycznych	i	prawnych.

20.09.2018 Wpłata za 08.2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy.

20.09.2018
Wpłata za 08.2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek  
na podatek dochodowy od zryczałtowanego podatku dochodowego.

20.09.2018 Wpłata za 08.2018r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

20.09.2018
Wpłata za sierpień 2018 r. Podatku dochodowego od przychodów z tyt. własności środka trwałego,  
o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof.

20.09.2018 Wpłata za 08.2018r na PFRON.

25.09.2018 Wpłata	podatku	VAT	za	08.2018r.	oraz	złożenie	deklaracji	VAT-7,	VAT-8,	VAT-9M,	VAT-12.

25.09.2018 Wpłata podatku akcyzowego za 08.2018r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

25.09.2018
Złożenie informacji podsumowującej za 08.2018r. o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych 
(VAT-UE).

25.09.2018 Złożenie informacji podsumowującej za 08.2018r. w obrocie krajowym.

25.09.2018 Złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za 08.2018.

25.09.2018 Złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za 08.2018.
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